Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a
bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Charakter predkladaného materiálu
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Začiatok:
28. august 2019
Ukončenie: 6. september 2019
september 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

október 2019

Termín začiatku a ukončenia PPK

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
V júni 2007 bola lokalita Karpatské bukové pralesy zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako
ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. Nominačný projekt však obsahoval
nepresnosti (značné rozdiely vo vymedzení hraníc v textovej a mapovej časti) a nebol dostatočne prerokovaný
s dotknutými subjektmi v regióne. Následkom týchto skutočností bola Slovenská republika zo strany Výboru
svetového dedičstva požiadaná, aby vykonala bezodkladné opatrenia pre zabezpečenie plnenia medzinárodných
záväzkov vyplývajúcich zo zaradenia lokality do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Materiál je predkladaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 528 zo dňa 15.11.2017 s cieľom
predložiť návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality UNESCO v súlade s rozhodnutiami Výboru
svetového dedičstva. Predkladaný materiál má slúžiť ako vládou schválený základ pre plnenie medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky a podklad pre vypracovanie renominačného projektu pre slovenské komponenty
lokality UNESCO.

3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom predkladaného materiálu je predložiť návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality UNESCO
v súlade s rozhodnutiami Výboru svetového dedičstva.
Schválenie materiálu prispeje nielen k dosiahnutiu požadovaného výsledného stavu, teda k úprave hraníc
slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón, ale je tiež základným predpokladom
pre zabezpečenie adekvátneho ochranného a manažmentového režimu (vylúčenie ťažby na území samotných
komponentov, resp. obmedzenie ťažby a zmena manažmentu v nárazníkovej zóne) a pre vypracovanie
integrovaného manažmentového plánu pre slovenskú časť lokality v súlade s požiadavkami Výboru svetového
dedičstva. Schválenie materiálu zároveň prispeje k zvýšeniu právnej istoty, ako aj ku komplexnejšiemu riešeniu
socioekonomickej situácie v regióne, ktorá je so zabezpečením adekvátnej starostlivosti o lokalitu úzko
previazaná.

4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Dotknuté ministerstvá a ďalšie orgány štátnej správy, vrátene dotknutých organizácií v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti, vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, obce, záujmové združenia, verejnosť.

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Alternatívne bol posudzovaný scenár 0 – teda zachovanie súčasného stavu. V tomto prípade by pretrvávala
situácia, v ktorej hranice lokality svetového dedičstva nie sú jasne identifikované, čo bráni zabezpečeniu

adekvátnej právnej ochrany a požadovaného manažmentu. Na túto situáciu Slovensko opakovane upozornil
Výbor svetového dedičstva so žiadosťou o nápravu (napr. v rozhodnutiach 39 COM 7B.19, 41 COM 7B.4, 42
COM 7B.71). V prípade, že by Slovensko túto situáciu neriešilo a Výbor svetového dedičstva by to vyhodnotil
ako vážne ohrozenie jedinečnej svetovej hodnoty lokality, hrozilo by eventuálne zaradenie lokality (ako celku)
na Zoznam svetového dedičstva v ohrození.
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
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 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

☐

Pozitívne

☐ Žiadne

☒

Negatívne

☒

Áno

☐ Nie

☐

Čiastočne

☒
☒
☒
☒

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐ Žiadne
☐ Žiadne
☐ Žiadne
☐ Žiadne

☒
☒
☒
☐

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒ Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Materiál je predkladaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 528 zo dňa 15.11.2017. Návrh úpravy
hraníc bolo prerokovaný s ostatnými priamo dotknutými rezortmi (rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
rezort obrany, rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí) a bol konzultovaný aj so zahraničnými expertmi
počas spoločnej poradnej misie Centra svetového dedičstva a IUCN, ktorá sa konala 16. – 19.10.2018
v slovenských komponentoch lokality UNESCO. Okrem dotknutých rezortov a organizácií v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti bol návrh na úpravu hraníc predmetom opakovaných rokovaní s neštátnymi vlastníkmi lesov a počas
poradnej misie WHC/IUCN bol konzultovaný s prizvanými zástupcami mimovládnych organizácií.

11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Simona Gusejnov, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia SR
kontakt: simona.gusejnov@enviro.gov.sk, tel. č. 02/5956 2311

12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.
Interné materiály a analýzy Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR, odborné
podklady poskytnuté Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom obrany SR,
interné usmernenia k zonácii a manažmentu v rámci cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO

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
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2019 predložilo Stálej
pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové
konanie materiál: „Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré
bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, spolu so žiadosťou o skrátenie PPK. Komisia
tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo
zabezpečené, pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov
na malé a stredné podniky, pozitívno-negatívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Komisia berie na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v doložke vybraných vplyvov, ako aj analýze
vplyvov na rozpočet verejnej správy, že celkové zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej správy v rokoch 2019 až
2022 sú pokryté v rozpočte kapitoly MŽP SR v sume 74 658 eur ročne.
Súčasne Komisia žiada, aby predkladateľ do časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet
verejnej správy doplnil konštatovanie, že všetky prípadné vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré budú závisieť
od uplatnenia si náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania subjektami; resp. od ďalších rokovaní
s dotknutými subjektmi, budú pokryté v rámci schválených limitov kapitoly MŽP SR na príslušný rozpočtový
rok bez zvýšených vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola zapracovaná do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy v nasledovnom
znení: „Všetky prípadné vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré budú závisieť od uplatnenia si náhrad za
obmedzenie bežného obhospodarovania subjektami, resp. od ďalších rokovaní s dotknutými subjektmi, budú
pokryté v rámci schválených limitov kapitoly MŽP SR, resp. kapitoly MV SR na príslušný rozpočtový rok bez
zvýšených vplyvov na rozpočet verejnej správy.“
Odôvodnenie: Finančná náhrada v zmysle § 61e zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov je vyplácaná z rozpočtovej kapitoly MV SR. Návrh materiálu však podľa predbežných
odhadov nepredpokladá zvýšené nároky na rozpočet MV SR.
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať časti 12. Zdroje Doložky vybraných vplyvov v zmysle
obsahových náležitostí podľa Jednotnej metodiky. Komisia tiež odporúča tiež uviesť hodnotenie vplyvov slovne
v predkladacej správe.
Vyhodnotenie: Pripomienky boli zapracované do Doložky vybraných vplyvov a do predkladacej správy.
Všeobecne
Komisia si dovoľuje oceniť predkladateľa za podrobné spracovanie analýzy sociálnych vplyvov, vrátane exaktnej
kvantifikácie týchto vplyvov.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa
pripomienok v bode II.

