NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ...........2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákona
č. 149/2008 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie :
,,(4) Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať cesty
a komunikácie až do ukončenia reštitúcií.“.

Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Napriek tomu, že podľa § 11 ods. 3 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch
a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ministerstvo obrany na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať
poľnohospodársku, lesnú a ostatnú pôdu až do ukončenia reštitúcií sa aj tak v roku 2014 stala
skutočnosť, že bol vyznačený na liste vlastníctva predaj nehnuteľnosti zo strany ministerstva
obrany, kde ministerstvo obrany predalo parcelu, ktorá jej komunikáciou. Nový vlastník
znemožňuje prístup na ostatné parcely, a teda pôvodný vlastníci sa po ukončení reštitúcií
nedostanú k pôvodným parcelám a svojmu majetku.
Vzhľadom na uvedené a v záujme neprehlbovať spôsobenú krivdu navrhujeme zmenu
zákona tak, aby sa predaj ciest a komunikácií na území bývalého Vojenského obvodu
Javorina mohol uskutočnil až po ukončení reštitúcií.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na
podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
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2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z.
o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie:
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom k tomu, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie,
je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým
sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov.

A.2. Vplyvy
Pozitívne

Žiadne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie –
dochádza k zvýšeniu regulačného
zaťaženia ?

X

3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- vplyvy na sociálnu exklúziu
- vplyvy na rovnosť príležitostí a rodovú
rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x
x

Negatívne

x

Osobitná časť
Čl. I
Navrhovaná úprava dopĺňa zákon o zákaz predaja komunikácii v rámci bývalého Vojenského obvodu
Javorina, aby sa predišlo možným špekuláciám.
Čl. II
Navrhovaná účinnosť zákona.

