DOLOŽKA
vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:
Pozitívne

Žiadne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
3. Sociálne vplyvy

Negatívne

x
x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na
zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky
Od predloženého návrhu zákona sa v prvom rade očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to
najmä v oblasti sociálnej inklúzie mladých dospelých po opustení centier pre deti a rodinu.
Návrh zákona bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy.
Podľa údajov, ktoré majú predkladatelia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
predpokladaný výpadok z príjmu štátneho rozpočtu z dôvodu zrušenia úhrad deťom
s nariadenou ústavnou starostlivosťou a mladým dospelým podľa § 61 návrhu zákona bude
vo výške 266 000 eur ročne. Táto suma predstavuje najvyšší dopad pre rozpočet verejnej
správy.
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Krátkodobé riešenie bývania pre mladých dospelých podľa § 55 ods. 7 návrhu zákona je
odhadované vo výške 100 eur na mesiac pre jedného mladého dospelého, pre ktorého centrum
takýto pobyt poskytne. Pri situáciách podľa § 55 ods. 7 návrhu zákona sa predpokladá, že
mladí dospelí, ktorí krátkodobú pomoc s bývaním od centra využijú, sa budú aktívne
finančne podieľať aj na úhrade svojich nákladov, ktoré sú spojené s ich bývaním
a poskytovaním starostlivosti v centre. Nateraz však nie je možné presne odhadnúť, koľko
mladých dospelých, po písomnej dohode s centrom, takúto možnosť využije.
Nepredpokladáme však, že dôjde z vyšším výdavkom pre štátny rozpočet. Predpokladáme, že
centrá budú viaceré takého situácie riešiť aj v rámci existujúcich finančných zdrojov.

Určitý nárast výdavkov zo štátneho rozpočtu, možno očakávať, ak sa mladý dospelý rozhodne
požiadať do dvoch rokov od nadobudnutia plnoletosti centrum o pokračovanie starostlivosti
podľa § 55 ods. 2 a centrum jeho žiadosti vyhovie. Dnes však túto možnosť už využívajú
mladí dospelí do jedného roka po nadobudnutí plnoletosti. Nepredpokladáme však, že pôjde
o vyššie výdavky pre štátny rozpočet.

Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na
informatizáciu spoločnosti.

A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto
ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.
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