Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní
zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Začiatok: ..
Ukončenie: ..
14. januára 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 15. apríla 2019
SR*

2. Definícia problému
Dohoda na základe reciprocity upravuje výkon zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatickej
misie alebo konzulárneho úradu v prijímajúcom štáte.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom dohody je špecifikácia pojmu člen diplomatickej misie a konzulárneho úradu, rodinný príslušník
diplomatickej misie a konzulárneho úradu a upravuje postup pri podávaní žiadosti o vykonávanie zárobkovej
činnosti.

4. Dotknuté subjekty
Žiadne.

5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?



Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Nedotýka sa transpozície práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**
Neaplikuje sa.

* 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 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

Áno



Pozitívne



Nie
Žiadne

Pozitívne



Pozitívne



Žiadne
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Roman Goga, PhD., Odbor medzinárodného práva MZVEZ SR, roman.goga@mzv.sk

12. Zdroje
Žiadne.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol zaslaný na predbežné pripomienkové konanie.

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

