Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
☒

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*

25.11.2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

december 2020

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
MDV SR predkladá materiál Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia obnovy“) na základe
povinnosti stanovenej v § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Stratégia obnovy je strategický dokument nadväzujúci na tieto schválené dokumenty:
 Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike
 Aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike
Predkladaný materiál udáva ďalšie smerovanie pri obnove fondu budov v SR z hľadiska dosiahnutia
predpokladaných úspor energie cez realizáciu opatrení smerujúcich k zlepšovaniu energetickej hospodárnosti
budov.
V politike súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 je strategický dokument predmetom plnenia tematickej základnej
podmienky pre prioritu Ekologickejšia nízko-uhlíková Európa.

3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom je aktivizácia vlastníkov budov k obnove. Stratégia obnovy má podporiť obnovu vnútroštátneho fondu
bytových a nebytových budov, verejných aj súkromných, identifikovať nákladovo efektívne prístupy k obnove
v závislosti od typu budovy, poskytnúť prehľad politík a činností zameraných na: podporu cielených nákladovo
efektívnych opatrení a obnovy budov, na budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, na verejné budovy
a na podporu inteligentných technológií.
Stratégia obnovy prispieva dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov
stanovením orientačných míľnikov na roky 2030, 2040 a 2050. Má uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu
existujúcich budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie a prispieť k dosiahnutiu národného cieľa
zníženia emisií CO2.

4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ústredné orgány štátnej správy, vyššie územné celky, mestá a obce a ostatní vlastníci budov

5. Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Uplatnenie nulového variantu znemožňuje predpis vyššej sily § 9 ods. 1 písm. a) zákona.

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.
Také ustanovenia neidentifikujeme.

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
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu
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10. Poznámky
Stratégia obnovy nemení pôvodné vplyvy prijatých strategických dokumentov.
Nemá rozpočtový vplyv a nemá priamy vplyv na životné prostredie vzhľadom na charakter materiálu.
Má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie v znížení emisií skleníkových plynov, nepriamy pozitívny
vplyv v oblasti zníženia nákladov na vykurovanie resp. chladenie budov a nepriamy pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie v zmysle stanovenia rámca verejných priorít v energetickej efektívnosti budov a prijatia
dlhodobej vízie štátu ako impulzu k lepšiemu plánovaniu investícií a ďalších krokov zo strany súkromných
podnikateľských subjektov v sektore v energetiky a stavebníctva. Predpoklad poklesu emisií CO2 v sektore budov
je založený na poklese celkovej spotreby energie v sektore budov, cielených programoch obnovy budov
zameraných na hĺbkovú obnovu budov.

11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Denisa Andrejcová, tel.: 02/59494461, e-mail: denisa.andrejcova@mindop.sk

12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného
pripomienkového konania

