Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na prehodnotenie materiálovej skladby mobilizačných rezerv
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“)
☒

Charakter predkladaného materiálu

☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
-

Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

-

júl 2020

2. Definovanie problému
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“), ako
ostatný ústredný orgán štátnej správy pre štátne hmotné rezervy (hmotné rezervy, mobilizačné rezervy,
pohotovostné zásoby) a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej
núdze, predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál s názvom „Návrh na
prehodnotenie materiálovej skladby mobilizačných rezerv“.
Mobilizačné rezervy (ďalej len „MR“) sú určené pre subjekty hospodárskej mobilizácie
na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie podľa zákona č. 179/2011 Z.
z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o hospodárskej mobilizácii“). MR sú vytvárané na základe požiadaviek jednotlivých
ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) a sú majetkom štátu v správe Správy rezerv. O
ich použití po vyhlásení mimoriadnej situácie a po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity rozhoduje
Správa rezerv na základe súhlasného stanoviska príslušného ÚOŠS. O inom použití MR
v stave bezpečnosti rozhoduje Správa rezerv na základe stanoviska príslušného ÚOŠS, ak je to účelné,
efektívne, hospodárne a neohrozí sa účel stanovený zákonom. V období krízovej situácie, stavu núdze
v energetike a stavu ropnej núdze o použití MR rozhoduje vláda Slovenskej republiky. ÚOŠS si na
plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v zmysle Zákona o hospodárskej mobilizácii určujú svoje
subjekty hospodárskej mobilizácie. Na základe rozhodnutia príslušného ÚOŠS o určení za subjekt
hospodárskej mobilizácie, z ktorého mu vyplýva tvorba štátnych hmotných rezerv
a hospodárenie s nimi, Správa rezerv v prípade tvorby MR pre ochraňovateľa MR uzatvára zmluvný
vzťah s príslušným subjektom, zmluvu o ochraňovaní MR.SŠHR SR za účelom efektívneho naplnenia
navrhuje, aby bola materiálová skladba pohotovostných zásob upravená spôsobom, ktorý je definovaný
v predmetnom materiáli.
V zmysle § 11 ods. 12 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení
zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o ŠHR“) zaslali ochraňovatelia MR do 31.03.2020 vypracovanú Správu o MR
s vyhodnotením ich potrebnosti, avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu v podmienkach Slovenskej
republiky, je žiaduce prehodnotiť uvedené informácie a opätovne zvážiť účelnosť MR.
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Správa rezerv považuje súčasný stav za neadekvátny potrebám hospodárskej mobilizácie,
nakoľko mnohé z MR sú už morálne a fyzicky opotrebované, keďže ide o prostriedky, ktoré dlhodobým
skladovaním a vzhľadom k vývoju nových technológií postupne strácajú svoju účelnosť. Z tohto
dôvodu má SŠHR SR za to, že materiál nemá Vplyvy na rozpočet verejnej správy.
3. Ciele a výsledný stav
S hlavným cieľom zabezpečenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti pri spravovaní
majetku štátu, ale najmä vo vzťahu k zabezpečeniu aktuálnych potrieb subjektov hospodárskej
mobilizácie, má Správa rezerv záujem zvýšiť efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na
udržiavanie, resp. obstarávanie nových MR. V korelácii s fyzickým a morálnym zastaraním niektorých
MR, ako aj so skladovaním položiek, ktoré na základe zistenia Správy rezerv už pravdepodobne nie sú
nevyhnutne potrebné na plnenie úloh subjektov hospodárskej mobilizácie, Správa rezerv navrhuje
vláde Slovenskej republiky stanoviť úlohu príslušným ÚOŠS do 31.10.2020, v súčinnosti s príslušnými
ochraňovateľmi MR a Správou rezerv, zabezpečiť prehodnotenie materiálovej skladby MR
ochraňovaných jednotlivými ochraňovateľmi MR.
Na základe vykonaného prehodnotenia materiálovej skladby MR príslušné ÚOŠS predložia
Správe rezerv informáciu so zoznamom MR, ktoré sa stali neúčelné na plnenie úloh hospodárskej
mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie. Správa rezerv na základe tejto informácie bude v
súčinnosti s príslušným ÚOŠS a ochraňovateľmi MR postupovať v zmysle Zákona o ŠHR, zákona NR
SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych
predpisov.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Alternatívne riešenia
Neboli zvažované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu
s odôvodnením.
-

8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne
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☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

10. Poznámky
Predkladaný materiál je dokumentom v oblasti tvorby a doplnenia pohotovostných, ktorý nemá
žiadne:
- vplyvy na rozpočet verejnej správy,
- vplyvy na podnikateľské prostredie,
- sociálne vplyvy,
- vplyvy na životné prostredie,
- vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
- ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Doložka vybraných vplyvov bola vypracovaná na základe JEDNOTNEJ METODIKY
NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV (schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14.
januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76
z 24. februára 2016).
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Igor Mokrý
Sekcia štátnych hmotných rezerv
Odbor mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob
tel: 02/57 278 330
e-mail: igor.mokry@reserves.gov.sk
12. Zdroje
1) Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách,
2) Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002
Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov,
3) JEDNOTNÁ METODIKA NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV (schválená
uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16.
septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016),
4) a iné.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
-

3

