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Tlačová správa:

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Evidenciu vozidiel vykonáva Policajný zbor (PZ) ako priamy výkon štátnej
správy. PZ je zložkou Ministerstva vnútra SR, ktoré zároveň vedie register vozidiel.
Ten je jedinou evidenciou vozidiel SR a odráža aj právny stav vlastníctva a držby
vozidiel. V rámci novej služby evidencie vozidiel pôjde o zabezpečenie vyššieho
štandardu pre občana alebo podnikateľského či nepodnikateľského subjektu pri
niektorých úkonoch s vozidlami na území Slovenskej republiky. O tento nový systém
sa postará Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), pretože Ministerstvo
financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronické služby pre osvedčenie
o evidencii vozidla. Ministerstvo je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom pre OPIS.
Medzi ciele projektu patrí zabezpečenie vydávania nového elektronického
osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR, ďalej sprístupnenie
elektronických služieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o vozidle,
a cieľom je aj integrácia používania elektronického osvedčenia o vozidle s
informačnými systémami verejnej správy. Po ukončení realizácie projektu sa
sprístupní množstvo služieb. Klient bude môcť cez internet zadať žiadosť
o objednanie tabuliek s voliteľným evidenčným číslom alebo duplikátu tabuliek
s evidenčným číslom alebo tabuliek s evidenčným číslom vyžarujúcim svetlo. Bude
môcť oznámiť prevod držby vozidla, požiadať o zaevidovanie dovezeného vozidla zo
zahraničia bez návštevy rôznych úradovní štátnej správy vrátane doručenia dokladu
a tabuľky evidenčného čísla poštou. V mene kupujúceho sa bude dať požiadať
o zaevidovanie nového vozidla pre importéra vrátane odovzdania dokladov a tabuliek
s evidenčným číslom importérom kupujúcemu, požiadať o vyradenie vozidla bez
návštevy rôznych úradovní štátnej správy, zadať oznámenie o ukončení leasingovej
zmluvy vozidla so zaslaním výzvy na prevzatie dokladu držiteľovi vozidla. Bude sa
dať vyplniť žiadosť o evidenčný úkon s vozidlom spolu so zaslaním elektronických
podkladov na miestny príslušný dopravný inšpektorát a tým dosiahnuť urýchlenie
vybavenia. Priamo z nového elektronického dokladu osvedčenia o evidencii sa budú
dať zistiť údaje, či má vozidlo platnú technickú kontrolu, prípadne dokedy platí.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa
vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od
dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená
na túto výzvu predstavuje 26 mil. € (783,276 mil. Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 30. septembra 2009.
Výzvu na národný projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach
www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie
podrobné informácie. Operačný program Informatizácia spoločnosti je
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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