Príloha č. 3

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
☐
☐
☒

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Celkový počet dotknutých subjektov je 47 z toho 7 patrí do kategórie veľké podniky
Stráne Invest, RSP s.r.o.
Robert Juhász
MADAS Stav, s.r.o.
CONFI s.r.o
TAMIX SLOVAKIA s.r.o.
,,Belton,spol. s r.o."
Ing. Peter Kondáš
Elektro - montáže Ivan Baláž
PACK Trade, spol. s r.o.
LEG-KOVO, s.r.o.
Hrhovské služby s.r.o., r.s.p.
BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o.
Hotel Slovan Servis, s. r. o.
SOLAR Real, s.r.o.
AB Laz, s. r. o.
APIMEDEX,s.r.o.
FOXPOWER, s.r.o.
Mestský podnik Snina, s.r.o.
Jaroslav Ďurčenka-ESSEX
HANY ULIČ s.r.o.
WOOD LIFE, s.r.o.
Vladimír Sabol Včelia farma Okrúhle
Jozefína Oláhová
Milan Rodák
Dušan Papiak DPD
Sociálny podnik Mesta Svidník, s r.o.
Tibor Firkaľ DREVOPAL
AQARUTHENIA s r.o.
JAVA NÁBYTOK, s.r.o.
INŠTAL-CENTRUM, s.r.o.
Ing. Juraj Hospodár – SHR
Martin Rusin Ranč Rómeo
UNIVERZA, s.r.o.
Andrej Bosak
Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.
Obecný podnik Jedľová s r.o. RSP
Lenka Rimóczi
Štefan Brezina s.r.o
Ladislav Zsigmond
Five Elements s.r.o
Obec Dolná Strehová
A-MOBIL s.r.o
MKU, s.r.o.
Greatix spol s.r.o
Belax, spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Július Bányácski
Ján Kolesár, JaKo

3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Žiadosti o regionálny príspevok boli podané v rámci výziev na predkladanie projektov financovaných alebo
spolufinancovaných z regionálneho príspevku vyhlásených okresnými úradmi Kežmarok, Lučenec, Poltár,
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina. Cielené konzultácie boli určené pre zamestnancov
okresných úradov s cieľom vysvetliť mechanizmus prípravy návrhu ročných priorít a spôsob vyhodnocovania
predložených žiadostí. Verejné konzultácie v súvislosti s prípravou žiadosti o regionálny príspevok neboli
predkladateľom realizované.

3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte
a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Maximálna intenzita pomoci poskytnutá jednému príjemcovi je stanovená podľa podmienok Schémy na
podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 a Schémy na podporu najmenej rozvinutých okresov
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v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby DM- 7/2019. Vzhľadom k tomu, že uvedené náklady vzniknú ako
dôsledok udelenia podpory na realizáciu projektov uvedených subjektov v súčasnosti ich nie je možné vyčísliť.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný
návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Realizáciou projektov vznikne 120,5 priamo vytvorených pracovných miest a 22 miest vznikne nepriamo.
Vzhľadom k tomu, že uvedené náklady vzniknú ako dôsledok udelenia podpory na realizáciu projektov
uvedených subjektov v súčasnosti ich nie je možné vyčísliť.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vzhľadom k tomu, že uvedené náklady vzniknú ako dôsledok udelenia podpory na realizáciu projektov
uvedených subjektov v súčasnosti ich nie je možné vyčísliť.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie

0
0
0
0

Náklady na celé podnikateľské
prostredie
0
0
0
0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude
mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s
niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre
mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných
investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných
trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Projekty predložené v rámci návrhu zmien schválených ročných priorít budú realizované v súlade
s podmienkami Schémy minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví
poľnohospodárskej prvovýroby DM – 7/2019, Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti DM 14/2017
v znení Dodatku č. 1, resp. regionálny príspevok bude poskytnutý formou minimálnej pomoci ad hoc.
Realizáciou jednotlivých projektov nedôjde k vytváraniu obchodných bariér ani k neoprávnenému poskytnutiu
štátnej/minimálnej pomoci.

3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
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Regionálny príspevok bude poskytnutý v súvislosti s rozširovaním výroby u existujúcich podnikateľských
subjektov, na zriadenie obecných podnikov a prípravou pracovnej sily pre potreby trhu práce.
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