Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu

Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby
Kuchyňa – rekonštrukcia prevádzkových plôch
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Jaroslav NAĎ, minister obrany Slovenskej republiky
☒ Materiál nelegislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
☐ Materiál legislatívnej povahy
☐ Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
február/marec 2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl/máj 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
máj 2020
Slovenskej republiky*
2.

Definícia problému

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Minister obrany Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády materiál „Návrh
na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Kuchyňa
rekonštrukcia prevádzkových plôch“ z dôvodu potreby rekonštrukcie a rozšírenia
prevádzkovej plochy na vytvorenie dostatočného priestoru pre odstavné miesta pre lietadlá
typu C-27J Spartan a L-410 Turbolet.
3.

Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou
dosiahnuť).
Cieľom projektu je rekonštrukcia odbavovacej plochy APN 4, ktorá bude slúžiť na
odstavenie, naloženie, vyloženie a presun lietadiel.
4.

Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Predkladaný návrh sa nedotkne priamo ani nepriamo žiadnych subjektov a z návrhu
nevyplýva prospech ani poškodenie pre žiaden subjekt.
5.

Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované
a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli zvažované. Nulovým variantom je neprijatie návrhu na vydanie
súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby „Kuchyňa –
rekonštrukcia prevádzkových plôch“, ktorým by nebol vytvorený dostatočný priestor pre
odbavovacie plochy pre leteckú techniku.
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. Netýka sa.
8.

Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného
predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

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

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☒
☒
☒

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11. Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením
vybraných vplyvov
Mgr. Andrea Ďuríková, odbor infraštruktúry Úrad správy majetku štátu MO SR
e-mail: andrea.durikova@mil.sk tel. 0960 322 808
12. Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri
vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Predpokladané náklady stavby vychádzajú zo spracovaného a schváleného stavebného
zámeru.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „komisia“) si
uplatňuje k materiálu nasledovné zásadné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
Komisia žiada aktualizovať odhad nákladov uvedený v doložke vplyvov, časť 2 Analýza
vplyvov na rozpočet verejnej správy. Pri použití údajov o rozmeroch a ploche definovaných v
časti vlastného materiálu „III. Návrh riešenia“ je prepočítaný objem prác výrazne nižší, ako
požadovaný objem prác uvedený v tabuľke „Rozsah, charakteristika a predpokladané
realizačné náklady požadovaných prác“.
Zároveň žiadame upraviť odhad nákladov uvedený v doložke vplyvov, časť 2 Analýza
vplyvov na rozpočet verejnej správy aktualizovaním jednotkovej ceny za presun zemín
použitej pre odhad nákladov a uviesť jej zdroj. Podľa referenčného dokumentu z výstavby
diaľnic je cena za premiestnenie, nakladanie, prekladanie a vykladanie materiálu na úrovni
0,5 eur za meter kubický bez DPH, predložený materiál uvádza jednotkovú cenu presunu
zemín na úrovni 19,22 eur bez DPH.

Komisia odporúča sprístupniť stavebný zámer, na ktorý sa doložka vplyvov odvoláva pri
určovaní jednotkových cien vo forme prílohy, prípadne ho zapracovať do vlastného
materiálu.
Odporúčame tiež skontrolovať správnosť indikovaných jednotiek, z ktorých vychádza výpočet
sumy v doložke vplyvov. Materiál uvádza výmery prác v rôznych jednotkách ale identických
množstvách: výkopové práce (32 043 metrov kubických), odsunové práce (32 043 metrov
kubických), konštrukčné práce (32 043 metrov štvorcových) a základové práce (32 043
metrov štvorcových).
Komisia vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné
pripomienkové konanie. Komisia odporúča predkladateľovi zapracovať pripomienky a
odporúčania na úpravu a uviesť stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s
vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.
Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej
republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť
dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá
môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Pripomienky a odporúčania na úpravu boli predkladateľom zapracované do vlastného
materiálu.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo
Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

