Príloha č. 1

Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zmien schválených ročných priorít okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská
Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Košiceokolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina na rok 2020
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy

☐

Transpozícia práva EÚ

☒

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK

4.11.2020-9.11.2020

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

13.11.2020-20.11.2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

november

2. Definovanie problému
Hlavným dôvodom predloženia Návrhu zmien schválených ročných priorít je poskytnutie doplnenia
prehľadu aktivít a žiadostí zaradených do ročných priorít okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca,
Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina na rok 2020 v zmysle zákona č. 336/2015
Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom Návrhu zmien schválených ročných priorít je doplnenie zoznamu aktivít a projektov
zameraných na realizáciu cieľov akčného plánu v príslušnom okrese v roku 2020.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Prešovský
samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, mestá a obce
okresov Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca,
Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad
Topľou na rok 2020 podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie.
5. Alternatívne riešenia
Nulový variant
Nerealizáciou projektov, vznikne riziko nenaplnenia cieľov Akčných plánov rozvoja okresov
schválený v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Akčným plánom 12 najmenej rozvinutých
okresov (Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance,
Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou) končí realizácia plnenia cieľov a možnosti
financovania projektov v roku 2020. Neschválením materiálu budú 12 okresov nevyplatený
disponibilný regionálny príspevok vo výške viac ako 4,1 mil. eur. Ostatným 5 okresom sa v prípade
neschválenia materiálu presunú finančné prostriedky do nasledujúceho roka.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☐ Áno

☒ Nie

Príloha č. 1
7. Transpozícia práva EÚ
N/A

8. Preskúmanie účelnosti**
N/A
* 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

☐
☐
☒

Pozitívne
Áno
Pozitívne

☒
☐
☐

Žiadne
Nie
Žiadne

☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu

☒
☐

Pozitívne
Pozitívne

☐
☒

Žiadne
Žiadne

☒
☐

Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

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
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy súvisiace s projektami a aktivitami v rámci realizácie akčných
plánov jednotlivých NRO už boli zohľadnené a vyhodnotené vládou v rámci schválených akčných
plánov.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Silvia Čuklovičová, odbor podpory regionálneho rozvoja,
e-mail: silvia.cuklovicova @vicepremier.gov.sk
12. Zdroje
Pri spracovaní boli využité vlastné prieskumy, schválené akčné plány rozvoja okresov, spolupráca
s Výbormi pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a pripomienky členov Rady pre rozvoj najmenej
rozvinutých okresov.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné pripomienkovanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa
vznesených pripomienok, ktoré boli zapracované nasledovne:
K doložke vybraných vplyvov
Žiadame dopracovať analýzu vplyvov na životné prostredie a vyznačiť aj negatívne vplyvy na životné
prostredie v doložke vybraných vplyvov. Predkladateľ v časti 5.1 priznáva, že niektoré z aktivít v
predloženom materiáli budú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Z predložených informácií nie
je možné určiť, či bude prevažujúci charakter vplyvov na životné prostredie pozitívny (ako správne
predkladateľ hovorí o environmentálne zameraných projektoch) alebo negatívny (v rámci projektov
budovania infraštruktúry, či nákupu strojov). V tejto súvislosti by mali byť v Doložke vybraných
vplyvov vyznačené aj negatívne vplyvy na životné prostredie. V časti 5.4 by zároveň mali byť
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pomenované opatrenia, ktoré budú prijaté na zmiernenie týchto negatívnych vplyvov. Túto
pripomienku považujeme za zásadnú.
Odporúčame dopracovať časť 5. Alternatívne riešenia doložky vybraných vplyvov v súlade s Jednotnou
metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. V tejto časti by predkladateľ mal pomenovať
minimálne nulový variant – zhodnotenie stavu bez prijatia predkladaného materiálu a pomenovať
dôvody, pre ktoré tento stav nie je vyhovujúci.


Pripomienky boli akceptované.

