VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka - Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka
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Pripomienka

AZZZ SR
k predloženému návrhu bez pripomienok

Typ

Vyhodnotenie

O

MFSR
Podľa doložky vybraných vplyvov má návrh negatívny, rozpočtovo
zabezpečený vplyv, ktorý je v analýze vplyvov kvantifikovaný v rokoch 2019
až 2022 v celkovej sume 34 942 259,02 eur s tým, že financovanie bude
zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Uvedené beriem na vedomie.

O

MFSR
Z návrhu uznesenia vlády SR, z časti „vykonajú“ žiadam vypustiť
podpredsedu vlády a ministra financií, nakoľko v návrhu uznesenia nie je
žiadna úloha pre ministra financií.

A
O

MHSR
K Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej
správe a financovanie návrhu. Navrhujeme doplniť do Tabuľky č. 1 a Tabuľky
č. 4 vplyv na rozpočet verejnej správy za rok 2019 v zmysle Predkladacej
správy.

A

Zapracované podľa
pripomienky.
A

O

Tabuľky v Analýze sú
v zmysle Predkladacej
správy.

MOSR
V predkladacej správe i v doložke vybraných vplyvov k uvedenému materiálu
je uvedené, že revitalizácia hradu Krásna Hôrka bude hradená zo štátneho
rozpočtu v celkovej výške 34 942 259,02 €. Kým v predkladacej správe je
uvedená suma rozdelená na roky 2019 - 2022 (v roku 2019 - 1 550 000 €, v
roku 2020 - 12 071 109,02 €, v roku 2021 - 13 071 150 € a v roku 2022 - 8 250
000 €), v doložke vybraných vplyvov je financovanie projektu plánované len
do rozpočtových rokov 2020 - 2022. Na základe uvedeného je potrebné
zosúladiť predkladaciu správu materiálu s doložkou vybraných vplyvov k
uvedenému materiálu.

A
O

Predkladacia správa bola
upravená v zmysle
predloženej Analýzy.

MSSR
K doložke vybraných vplyvov, bod 9 Nakoľko s účinnosťou od 1. marca 2019
má doložka vybraných vplyvov v zmysle § 7 ods. 3 písm. b) zákona č.
400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahovať aj informáciu o
predpokladaných vplyvoch na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, odporúčame
túto časť doplniť do doložky vybraných vplyvov. Ide o legislatívno-technickú
pripomienku.

A
O

Doložka vybraných
vplyvov bola upravená v
zmysle pripomienky.

MZSR
K predloženému materiálu máme pripomienku k nesúladu textu v predkladacej
správe, kde sa píše o financovaní revitalizácie hradu Krásna Hôrka zo štátneho
rozpočtu už od roku 2019 a časti Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, kde sa píše o
financovaní rozdelenom do rozpočtových rokov 2020-2022. V zmysle
uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o zosúladenie týchto častí materiálu.

A
O

Predkladacia správa bola
upravená v zmysle
predloženej Analýzy

MZVEZ SR
Obal materiálu odporúčame zosúladiť s čl. 5 Smernice na prípravu a
predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.

O

MZVEZ SR
V predkladacej správe v odseku 3 odporúčame uvádzaný kvantifikovaný vplyv
na rozpočet verejnej správy na roky 2019 – 2022 zosúladiť s analýzou vplyvov
na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a
financovanie návrhu, v ktorej sa uvádza vplyv len na obdobie rokov 2020 –
2022.

A
O

Predkladacia správa bola
upravená v zmysle
predloženej Analýzy

PMÚSR
Do materiálu je doplniť vyhodnotenie projektu komplexnej revitalizácie hradu
Krásna Hôrka z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci tak, aby z neho
jednoznačne vyplývalo, či predmetom financovania bude hospodárska alebo
nehospodárska činnosť. Odôvodnenie: Európska komisia v dokumente
„Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, (2016/C 206/01)“ (ďalej len „oznámenie
Komisie“), v časti 2.6. Kultúra a ochrana kultúrneho dedičstva vrátane ochrany
prírody, v bode 34 uvádza, že vzhľadom na svoju osobitú povahu môžu byť
určité činnosti v oblasti kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva a prírody
organizované nekomerčným spôsobom, a byť teda nehospodárskej povahy.
Európska komisia zastáva názor, že verejné financovanie činností v oblasti
kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a
nespoplatnené, plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.
Podobne peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov kultúrnej ustanovizne
alebo od účastníkov činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho
dedičstva, otvorenej pre širokú verejnosť, ktorý pokrýva len zlomok
skutočných nákladov, nemení nehospodársku povahu tejto činnosti, keďže

A
Z

Rozpor odstránený na
rozporovom konaní.

takéto peňažné príspevky nemôžu byť považované za skutočnú odplatu za
poskytované služby. Na druhej strane však činnosti v oblasti kultúry alebo
ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú z väčšej časti financované
prostredníctvom vstupného, používateľských poplatkov alebo inými
obchodnými prostriedkami (napr. umelecké výstavy, komerčné hudobné
predstavenia a festivaly, by sa na základe bodu 35 oznámenia Komisie mali
považovať za činnosti hospodárskej povahy. V nadväznosti na uvedené je
potrebné komplexnú revitalizáciu hradu Krásna Hôrka (najmä činnosti
súvisiace s expozičnou časťou hradu, zázemím, vybavenosťou služieb v rámci
hradu, vybudovaním infocentra a parkoviska pre autobusy, rekonštrukciou
parkoviska pre osobné motorové vozidlá) posúdiť podľa vyššie uvedených
princípov.
PMÚSR
Do materiálu je doplniť vyhodnotenie projektu komplexnej revitalizácie hradu
Krásna Hôrka z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci tak, aby z neho
jednoznačne vyplývalo, či predmetom financovania bude hospodárska alebo
nehospodárska činnosť. Odôvodnenie: Európska komisia v dokumente
„Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, (2016/C 206/01)“ (ďalej len „oznámenie
Komisie“), v časti 2.6. Kultúra a ochrana kultúrneho dedičstva vrátane ochrany
prírody, v bode 34 uvádza, že vzhľadom na svoju osobitú povahu môžu byť
určité činnosti v oblasti kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva a prírody
organizované nekomerčným spôsobom, a byť teda nehospodárskej povahy.
Európska komisia zastáva názor, že verejné financovanie činností v oblasti
kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a
nespoplatnené, plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.
Podobne peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov kultúrnej ustanovizne

A
Z

Rozpor odstránený na
rozporovom konaní.

alebo od účastníkov činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho
dedičstva, otvorenej pre širokú verejnosť, ktorý pokrýva len zlomok
skutočných nákladov, nemení nehospodársku povahu tejto činnosti, keďže
takéto peňažné príspevky nemôžu byť považované za skutočnú odplatu za
poskytované služby. Na druhej strane však činnosti v oblasti kultúry alebo
ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú z väčšej časti financované
prostredníctvom vstupného, používateľských poplatkov alebo inými
obchodnými prostriedkami (napr. umelecké výstavy, komerčné hudobné
predstavenia a festivaly, by sa na základe bodu 35 oznámenia Komisie mali
považovať za činnosti hospodárskej povahy. V nadväznosti na uvedené je
potrebné komplexnú revitalizáciu hradu Krásna Hôrka (najmä činnosti
súvisiace s expozičnou časťou hradu, zázemím, vybavenosťou služieb v rámci
hradu, vybudovaním infocentra a parkoviska pre autobusy, rekonštrukciou
parkoviska pre osobné motorové vozidlá) posúdiť podľa vyššie uvedených
princípov.
ÚJDSR

Odoslané bez pripomienok

ÚVO

Odoslané bez pripomienok

MVSR

Odoslané bez pripomienok

MŠVVaŠSR

Odoslané bez pripomienok

MDaVSR

Odoslané bez pripomienok

MŽPSR

Odoslané bez pripomienok

GPSR

Odoslané bez pripomienok

MPRVSR

Odoslané bez pripomienok

ÚNMSSR

Odoslané bez pripomienok

MPSVRSR

Odoslané bez pripomienok

ŠÚSR

Odoslané bez pripomienok

ÚPPVII

Odoslané bez pripomienok

ÚPVSR

Odoslané bez pripomienok

NBS

Odoslané bez pripomienok

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná

