Zákon proti byrokracii – informácia pre obyvateľov
Obce Píla a ostatnú verejnosť
Obec Píla informuje obyvateľov obce a ostatnú verejnosť:
Od 01. 09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti
byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. 05. 2018.
Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci, a teda aj pre obec Píla,
získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch
verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti
predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v
ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom a s orgánmi verejnej moci všeobecne –
teda aj s obcou Píla. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo
živnostenského registra a od 01. 01. 2019 aj výpis a odpis z registra trestov.
Pri hlásení pobytu je občan povinný predložiť okrem iného aj výpis z listu vlastníctva, ktorý
vypovedá najmä o vlastníctve budovy ako aj iných skutočnostiach potrebných pre hlásenie
pobytu. V tejto súvislosti zákon proti byrokracii nepriamo novelizuje aj zákon č. 253/1998 Z. z.
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov.
Novelizáciu zákona dochádza k modifikácii ustanovenia § 3 ods. 8 písm. c) zákona č. 253/1998
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov a to tak, že občan pre účely hlásenia pobytu už nebude predkladať
ohlasovni pobytu výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe ale poskytne pracovníkovi
ohlasovne pobytu údaje (predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia,
identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra
„C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu
vlastníctva) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k
budove alebo jej časti
V zmysle ustanovenia § 1 ods. 7 zákona proti byrokracii (aktualizovaného k 1.12.2019), ak z
technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov
verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické
osoby podľa § 1 ods. 3 zákona sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z
príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa
predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa
osobitného predpisu.
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