Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej
republike na roky 2016-2020 za rok 2018
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

jún 2019

2. Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.

Materiál informatívnej povahy sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe úlohy
B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2016.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Materiál je výsledkom štatistického zisťovania (formou online dotazníka) úrovne uplatňovania
zeleného verejného obstarávania u subjektov spadajúcich pod uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
590/2016.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Ústredné orgány štátnej správy a im podriadené organizácie, vyššie územné celky a im podriadené
organizácie, mestá Slovenskej republiky a mestské časti Bratislavy a Košíc.
5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

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.

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

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu

☐
☐

Áno
Pozitívne

☐
☒

Nie
Žiadne

☐
☐

Čiastočne
Negatívne

☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Monika Fibichová, Odbor politiky životného prostredia, Sekcia environmentálnej politiky, EÚ
a medzinárodných vzťahov
Mail: monika.fibichova@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 2163
12. Zdroje
Uveďte zdroje(štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.

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

