Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Začiatok: ..
Ukončenie: ..
december 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády december 2020
SR*

2. Definícia problému
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
predkladá materiál „Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ na základe úlohy
B.1. z uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019, ktorou vláda Slovenskej republiky ukladá príslušným členom
vlády Slovenskej republiky zabezpečiť realizáciu a vypracovať každoročne aktualizáciu Akčného plánu
transformácie uhoľného regiónu horná Nitra vrátane indikatívneho zoznamu projektových zámerov, a to
každoročne k 30.6. za predchádzajúci kalendárny rok. K uvedenému dátumu sa aktualizácia neuskutočnila
vzhľadom na neočakávanú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, a z toho vyplývajúcej realokácie
finančných prostriedkov záväzku roku 2020 na účely pomoci s cieľom eliminovať negatívne dôsledky pandémie
COVID-19, schválenej uznesením vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020. Týmto opatrením operačné programy
začali bezodkladne s finančnou pomocou nových aktivít v boji proti pandémii COVID -19, pričom
prehodnocovali aj aktivity a opatrenia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, vrátane
indikatívneho zoznamu projektových zámerov.
Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra bol aktualizovaný v zmysle pripomienok a komentárov
relevantných riadiacich orgánov, a to v kapitolách 4 až 10 (okrem kapitoly 6). Vízia a ciele Akčného plánu
transformácie uhoľného regiónu horná Nitra zostali nezmenené.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je aktualizácia samotného AP HN, zdrojov financovania, či časového plánu samotnej implementácie po
viac ako roku od jeho schválenia. Dôležitým prvkom, ktorý bol braný do úvahy pri aktualizácii AP HN bolo
vytvorenie nového Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska komisia vyčlenila finančné
prostriedky aj pre oblasť hornej Nitry. Čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu je podmienené prípravou
Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má Slovenská republika v zastúpení MIRRI SR povinnosť predložiť v
prvom polroku 2021. Táto povinnosť je podmienkou pre oprávnenie čerpania zdrojov z Fondu na spravodlivú
transformáciu. Územný Plán spravodlivej transformácie pre región hornej Nitry bude nadväzovať na aktivity
zahájené počas samotnej prípravy AP HN. Pracovná skupina zriadená pre koordináciu transformácie v regióne
bude pokračovať v rámci Rady partnerstva za účelom definovania priorít a návrhu projektov pre financovanie z
Fondu na spravodlivú transformáciu.

4. Dotknuté subjekty
Samospráva, podnikateľský a neziskový sektor

5. Alternatívne riešenia

N/A

6. Vykonávacie predpisy



Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Nie

8. Preskúmanie účelnosti**

* 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









Pozitívne



Žiadne

Áno



Pozitívne



Nie
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Jednotlivé opatrenia vrátane zdrojov na zabezpečenie transformácie budú osobitne špecifikované v
transformačných dokumentoch, ktoré budú podliehať legislatívnemu procesu a pri predkladaní týchto
projektov/opatrení budú v prípade identifikovania vplyvov vypracované príslušné analýzy vplyvov.

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Stanislav Voskár, odbor strategických investícií a nadnárodných programov, Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava.
stanislav.voskar@vicepremier.gov.sk

12. Zdroje
Pri aktualizácii AP HN boli využité viaceré dáta a zdroje, ktoré sú uvedené v prílohe AP HN. Medzi dáta, ktoré
boli použité, patria napríklad štatistiky Štatistického úradu Slovenskej republiky, Eurostat-u, predchádzajúce
štúdie, ktoré boli spracované (štúdia Európskej komisie alebo Slovenskej akadémie vied), údaje od spoločností
HBP a Slovenské elektrárne, údaje z medzinárodných štúdií k problematike transformácie uhoľných regiónov a
pod. Ďalšie vstupy boli získané prostredníctvom pracovných stretnutí s predstaviteľmi rôznych zainteresovaných
subjektov, ako napríklad miestne samosprávy, neziskové organizácie, malé a stredné podniky, veľkí
zamestnávatelia v regióne, ministerstvá a pod.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

