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Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť 
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. 
Prevažuje pozitívny vplyv , keď informácie z katastrálneho portálu sú bezplatné. Šetrí návštevu na katastrálnom odbore v sídle okresu. Negatívny vplyv má minimálny rozsah, keď je zvýšený správny poplatok za podanie návrhu na vklad v listinnej podobe o 4 €. Dotknutá je len skupina obyvateľov, ktorá aktuálne vykonáva zmeny vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
Kvantifikujte: -Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa -Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností - Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom 
-
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva. 
Zvýšenie kvality a dostupnosti služieb a údajov katastra (napr. online aktualizácia portálu, notifikačné služby pre informovanie o zmenách na nehnuteľnostiach a skrátenie lehôt v prípade využitia elektronických služieb napr. záznamové konanie, využívanie integrovaných obslužných miest v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy pri poskytovaní vybraných elektronických služieb napr. poskytovanie výpisu z listu vlastníctva). Efektívne využívanie elektronických služieb katastra nehnuteľnosti je závislé aj od prijatia legislatívy v oblasti elektronizácie verejnej správy, ktorá je v kompetencii iných štátnych orgánov. 
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí: Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť. 
Nemá vplyv na rovnosť príležitosti.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť. Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ? Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ? Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ? 
Nová legislatíva v spojitosti s nasadením systému z projektu ESKN prinesie elektronizáciu interných procesov a vytvorí predpoklady pre ich automatizáciu. V krátkodobom časovou horizonte (cca. 3 roky) sa nepredpokladá žiaden dopad na zamestnanosť. V strednodobom časovom horizonte však môže byť dosiahnuté zefektívnenie pracovných postupov, čoho dôsledkom môže byť rozhodnutie o reštrukturalizácii rezortu.

Budovanie základných pilierov informatizácie 

Obsah 

6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby? (Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.) 
Áno. Predkladaný materiál vytvára nutné predpoklady pre inováciu existujúcich služieb katastra nehnuteľností, presnejšie v oblasti zvýšenia ich úrovne sofistikovanosti. 

V rámci vybavovania katastrálnych konaní ako aj žiadostí na poskytnutie rôznych informácií, výpisov a údajov z katastra je z legislatívneho hľadiska pokrytá elektronická forma komunikácie na strane vstupov aj výstupov. Otázka tzv. „fikcie doručenia“ v elektronickom svete je však nad rámec tohto materiálu. Z toho vyplýva, že pri službách kde na výstupe je potrebné dodržať fikciu doručenia sa týmto materiálom vytvárajú predpoklady na zvýšenie sofistikovanosti služieb na úroveň 3. Pri ostatných službách v rámci spomínaných kategórií, kde nie je potrebné riešiť fikciu doručenia sa týmto materiálom vytvárajú predpoklady na zvýšenie sofistikovanosti služieb na úroveň 4. 

Nutným predpokladom pre poskytovanie služieb katastra nehnuteľností v elektronickej podobe je okrem prijatia tejto legislatívy je aj dokončenie OPIS projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN). 
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu? (Popíšte spôsob jej zabezpečenia.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu. 
Ľudia 

6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT? (Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania? (Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT? (Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti? (Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu.
Infraštruktúra 

6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém? (Uveďte jeho funkciu.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu? (Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.) 
Nie, nie je to predmetom predkladaného materiálu.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám? (Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.) 
Nie, nie je to predmetom tohto materiálu.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita? (Uveďte spôsob jej zabezpečenia.) 
Nie, nie je to predmetom tohto materiálu.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT? (Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.) 
Nie, nie je to predmetom tohto materiálu.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra? (Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.) 
Nie, nie je to predmetom tohto materiálu.
Riadenie procesu informatizácie 

6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie? (Uveďte popis zmien.) 
Nie, z predkladaného materiálu nevyplýva potreba zmeny v procese riadenia informatizácie.
Financovanie procesu informatizácie 

6.14. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície? (Popíšte príslušnú úroveň financovania.) 
Nie, z predkladaného materiálu nevyplýva potreba riešenia financovania procesu informatizácie.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie 

6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie? (Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.) 
Nie, predkladaný materiál je legislatívneho charakteru.






