Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
☐
☐
☒

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Fyzické a právnické osoby. Počet subjektov nie je možné kvantifikovať.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
V rámci prípravy materiálu: Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra bol zvolený nasledovný postup:
Cielené konzultácie s podnikateľskými subjektmi, na ktorých sme riešili požiadavky o predloženie podnetov,
námetov, identifikovaných bariér na prípadnú úpravu a doplnenie Akčného plánu transformácie regiónu horná
Nitra, na podnikateľské prostredie, pričom boli oslovené dotknuté subjekty a prebehla s nimi ad hoc
konzultácia.
Konzultácie sa uskutočnili s nasledovnými subjektmi:
Slovenské elektrárne, a.s., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Brose, spol. s r.o., Kúpele Bojnice, a.s.,
NESTLÉ SLOVENSKO s. r. o., ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o., zduženie zamestnávateľov hornej
Nitry.
Konzultácie boli vedené formou rokovaní a mailovej komunikácie. Uskutočnili sa v dobe medzi októbrom 2018
až aprílom 2019.
V rámci prípravy materiálu: Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra boli nasledovné míľniky:
Dňa 5. februára 2018 sa v Trenčíne uskutočnilo prvé rokovanie predstaviteľov Európskej komisie,
vlády Slovenskej republiky, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry,
zamerané na prezentáciu socioekonomickej analýzy regiónu spracovanej JRC centrom EK a možností jeho
transformácie v kontexte prechodu od využitia uhlia.
V marci 2018 bola podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu vytvorená Pracovná skupina
pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktorej prvé zasadnutie sa
konalo 27. marca 2018. Celkovo sa zatiaľ uskutočnilo ďalších 6 zasadnutí pracovnej skupiny (2. Zasadnutie
9.apríla 2018 v Prievidzi, 3.zasadnutie 14. mája 2018 v Bratislave, 4.zasadnutie 22.júna 2018 v Trenčíne, 5.
zasadnutie 14. decembra 2018 v Novákoch, 6. zasadnutie 5. apríla 2019 v Bratislave, 7. zasadnutie 29. mája
2019 v Trenčíne). Na týchto zasadnutiach sa schválila vízia Akčného plánu, metodika, štruktúra, jednotlivé
priority a opatrenia.
Dňa 12. júna 2018 sa uskutočnilo na ÚPPVII rokovanie zástupcov regionálnych združení ZMOS, ako
aj zástupcov mimovládnych organizácií participujúcich na príprave Akčného plánu pre transformáciu regiónu
hornej Nitry na zlepšení vzájomnej komunikácie a zadefinovaní podmienok základného efektívneho partnerstva
ako základného predpokladu realizácie Akčného plánu transformácie hornej Nitry.
Dňa 17.7.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Prievidzi v súvislosti s tvorbou Akčného plánu
transformácii regiónu hornej Nitry, na ktorom sa prezentovali jeho priority a viedla sa k nim diskusia.
Dňa 24.7.2018 sa na Ministerstve pôdohospodárstva konalo pracovné stretnutie k Plánu udržateľnej
mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja, za účasti zástupcov Európskej komisie, Európskej Investičnej
banky, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zástupcov za Trenčiansky samosprávny kraj.
Dňa 4. 9 2018 sa v Handlovej konalo pracovné stretnutie, za účasti všetkých kľúčových hráčov
(primátori, starostovia, regionálni aktéri, zástupcovia tretieho sektora), kde sa bod po bode prerokovali
jednotlivé piliere a opatrenia akčného plánu, boli odsúhlasené a následne sa dohodlo, že sa pristúpi k syntéze
analytickej časti a rozpracovaniu tém jednotlivých opatrení v spolupráci s expertnou podporou SRSS projektu.
Ako priority Akčného plánu pre transformáciu regiónu hornej Nitry boli odsúhlasené:
(Mobilita a prepojenosť regiónu, Ekonomika, podnikanie a inovácie, Udržateľné životné prostredie, Kvalita
života a sociálna infraštruktúra)
Dňa 17.10.2018 sa uskutočnil technický míting, na ktorom sa dohodol ďalší postup, ako bude

prebiehať proces prípravy akčného plánu, ktorý by mohol byť predstavený začiatkom roka 2019. Technický
míting bol za účasti expertov zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktorí boli vybraní na základe
projektového tendra Sekretariátu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ. V rámci projektu bude spoločnosť
PWC bude výraznejšie analyzovať oblasti energetika, životné prostredie, hospodárstvo, vzdelávanie,
pôdohospodárstvo a doprava.
 Dňa 22. mája 2019 – pracovné stretnutie so zástupcami EK relevantných generálnych riaditeľstiev k
pripomienkam EK k Akčnému plánu
 V roku 2019 sa uskutočnilo 5 verejných híringov – prezentácia Akčného plánu pre širokú verejnosť:
(Dňa 26. apríla 2019 v Handlovej, dňa 3. mája 2019 v Bojniciach a Novákoch, dňa 7. mája 2019 v Prievidzi,
dňa 14. mája 2019 v Partizánskom)
 V zmysle princípu partnerstva a participatívnosti sa uskutočnili ďalšie mnohé pracovné stretnutia ako napr.
so zástupcami predstavenstva HBP, odborovým zväzom, primátormi, starostami, Slovenskými elektrárňami,
neziskovým sektorom, podnikateľmi a ďalšími mnohými aktérmi

3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a
vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
žiadne
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh
náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
žiadne
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
žiadne
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
*Priame finančné náklady nie je možné presne kvantifikovať, nakoľko sú tieto závislé od množstva
spotrebovanej elektriny za obdobie jedného kalendárneho roka, pričom spotreba každého odberateľa je
individuálna.
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské
prostredie
Priame finančné náklady
-*
-*
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať
navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými
podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé
a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných
investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie

3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Akčný plán zahŕňa pilier II) Ekonomika, podnikanie a inovácie, v rámci ktorého je definovaná Priorita II.1
Podpora inovácií, výskumu a vývoja a ďalej opatrenia na Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v nadväznosti
na špecializáciu regiónu a nové sektory ekonomiky a Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v oblasti udržateľnej
energetiky. Prostredníctvom týchto opatrení by sa mali podporovať projekty výskumu a vývoja v regióne
hornej Nitry, ako aj zvyšovanie inovačnej aktivity podnikov v regióne hornej Nitry. Konkrétne projekty sú
definované v indikatívnom zozname projektov, ich finančná podpora bude závisieť od dostupnosti
financovania, či už z tohto programového obdobia, prípadne z programového obdobia 2021-2027, prípade
z iných zdrojov.

