Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
Scenár 1: Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu
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Kontrolná otázka
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1. Príprava
tvorby právneho
predpisu

1.1 Identifikácia cieľa

Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe
právneho predpisu?

☒

☐

1.2 Identifikácia
problému a alternatív

Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív
riešení?

☒

☐

☒

☐

2.1 Rozsah informácií

Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme,
ktorý má predmetný právny predpis riešiť?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti
verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu
s časovým rámcom jeho tvorby?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom
procese tvorby právneho predpisu?

☐

☒

☒

☐

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie
pred začatím tvorby právneho predpisu?

☒

☐

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie
počas tvorby právneho predpisu?

☒

☐

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj
po ukončení tvorby právneho predpisu?

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby
právneho predpisu?

☐

☒

Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho
predpisu?

☒

☐

2. Informovanie
verejnosti
o tvorbe
právneho
predpisu

2.2 Kontinuita
informovania

2.3 Kvalita a včasnosť
informácií

2.4 Adresnosť
informácií

3. Vyhodnotenie
procesu tvorby
právneho
predpisu

4.1 Hodnotenie
procesu

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho
predpisu verejnosti poskytnuté včas?
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho
predpisu a o samotnom právnom predpise
poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?
Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné
vzhľadom na prenos relevantných informácií
o právnom predpise smerom k verejnosti?
Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho
predpisu?

K predbežnej informácii o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.
z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov boli doručené viaceré
návrhy a doplnenia návrhu zákona Asociáciou vodárenských spoločností, Združením miest
a obcí, Úniou miest Slovenska
SUBJEKT
Asociácia
vodárenskýc
h spoločností

VYJADRENIE
Zaslanie písomných pripomienok dňa 2.2.
2021
On line rokovania – vysvetlenie a odôvodnenie
vznesených pripomienok:
dňa 9.12.2020
dňa 26.1.2021

STANOVISKO MŽP SR
Väčšina pripomienok akceptovaná
po vysvetlení a odôvodnení. Časť
ostala otvorená.

ZMOS

on line rokovania – vysvetlenie a odôvodnenie
vznesených pripomienok:
dňa 20.1.2021

Väčšina pripomienok akceptovaná
po vysvetlení a odôvodnená; časť
ostala otvorená.

Pripomienky zaslané z dňa: 3.3.2021

Únia miest

on line rokovania – vysvetlenie a odôvodnenie
vznesených pripomienok:
dňa 20.1.2021
dňa 11.2.2021
Pripomienky zaslané dňa: 19.2.2021

Návrh MŽP SR zaslaný dňa
- pred rokovaním
20.1.2021 –časť;
- celý zaslaný dňa:
12.2.2021.
Pripomienky z 19.2.2021
neboli zatiaľ zapracované
do návrhu.

