Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona
č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia 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: 14.1.2019
Ukončenie: 28.1.2019
12.02.2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 28.02.2019
SR*

2. Definícia problému
Určenie príslušného ministerstva vládou SR je potrebné kvôli čerpaniu alokovaných finančných prostriedkov na
riešenie problematiky environmentálnych záťaží a zároveň je potrebné z dôvodu plnenia Štátneho programu
sanácie environmentálnych záťaží.

3. Ciele a výsledný stav
Určenie Ministerstva životného prostredia SR za „príslušné ministerstvo“ na úseku troch environmentálnych
záťaží a Ministerstva hospodárstva SR za „príslušné ministerstvo“ na úseku ďalších troch navrhovaných
environmentálnych záťaží, na ktorých nebolo možné určiť povinnú osobu zodpovednú za odstránenie
environmentálnej záťaže.

4. Dotknuté subjekty
Predkladaný návrh sa dotkne priamo Ministerstva hospodárstva SR, ktoré bude určené ako príslušné ministerstvo
na zabezpečenie vykonania povinností povinnej osoby podľa §3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z.z.

5. Alternatívne riešenia
Žiadne. Neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia. Povinnosť predložiť návrh Ministerstva životného
prostredia SR na určenie príslušného ministerstva na schválenie vláde SR vyplýva z § 5 ods. 7 zákona č.
409/2011 Z. z.

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

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**



Áno

 Nie

* 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
Áno















Žiadne

 Negatívne

Pozitívne

Nie
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne








Čiastočne



Pozitívne



Žiadne

Negatívne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Zdroje financovania sanácií environmentálnych záťaží navrhovaných do pôsobnosti Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky budú zabezpečené
z európskych fondov, z rozpočtovej kapitoly MŽP SR a z rozpočtovej kapitoly MH SR a z Environmentálneho
fondu v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 7 z 13. januára 2016 bodu B.2. Prioritne bude MŽP
SR a MH SR čerpať finančné zdroje z európskych fondov v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia (2014-2020) v závislosti od disponibilných zdrojov.
Výška finančných výdavkov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií environmentálnych záťaží, ktoré sú
navrhnuté do pôsobnosti MŽP SR a MH SR, nie je vyčíslená a bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu
sanačných metód na jednotlivých lokalitách. Príslušné ministerstvo (MŽP SR a MH SR) zodpovedné za
odstránenie environmentálnych záťaží vypracuje plány prác na odstránenie predmetných environmentálnych
záťaží podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z. Súčasťou plánov prác budú aj údaje o predpokladaných finančných
nákladoch potrebných na sanáciu predmetných environmentálnych záťaží. Z vyššie uvedených
dôvodov je vypracovaná analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy odhadom na základe analogických
lokalít, na ktorých príslušné ministerstvo zabezpečovalo sanáciu EZ.

11. Kontakt na spracovateľa
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., e-mail: vlasta.janova@enviro.gov.sk

12. Zdroje
Podkladom celkovej odhadovanej ceny na realizáciu sanácií environmentálnych záťaží boli predchádzajúce
realizované sanácie.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stanovisko komisie
(predbežné pripomienkové konanie)
k návrhu
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona
č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 21. januára 2019 predložilo Stálej
pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové
konanie materiál: „Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného
ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy
na rozpočet verejnej správy.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča dopracovať časti 5. Alternatívne riešenia a 12. Zdroje, podľa obsahových náležitostí Jednotnej
metodiky.
Komisia navrhuje vyznačiť žiadny vplyv na služby verejnej správy pre občana v doložke vybraných vplyvov
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Komisia berie na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy,
kde sa uvádza, že kapitoly MŽP SR a MH SR zabezpečia finančné prostriedky prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020), pričom materiál bude realizovaný takým spôsobom, aby z
jeho plnenia nedošlo k nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy, a aby z uvedených opatrení nevznikli
zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy, teda nad rámec schválených limitov výdavkov na príslušný
rozpočtový rok.
Súčasne Komisia žiada, aby v súlade s uvedeným konštatovaním bola dopracovaná doložka vybraných vplyvov,
kde v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu Komisia žiada v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“
označiť rozpočtovú zabezpečenosť ako „áno“. Ďalej Komisia žiada do predkladacej správy jednoznačne uviesť a
doplniť konštatovanie, že materiál bude realizovaný takým spôsobom, aby z jeho plnenia nedošlo k nekrytým
vplyvom na rozpočet verejnej správy, a aby z uvedených opatrení nevznikli zvýšené požiadavky na rozpočet
verejnej správy, teda nad rámec schválených limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok.
Komisia upozorňuje tiež na nezrovnalosť v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde v tabuľke č. 1 sa
uvádza, že financovanie je zabezpečené v rozpočte kapitoly MŽP SR v sume 8 020 000 eur ročne v rokoch 2020
až 2023, pričom v ostatných častiach analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že MŽP SR a MH
SR zabezpečia finančné prostriedky na plnenie povinnosti príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z.
z.. Komisia preto žiada upraviť tabuľku č. 1 v časti „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ a súčasne je
potrebné rozdeliť sumy uvedené v tabuľke č. 4 podľa jednotlivých ministerstiev zodpovedných za riešenie
príslušných environmentálnych záťaží.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa
pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie
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.

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda Komisie
Sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyhodnotila
pripomienky uvedené v stanovisku Komisie.
Vyhodnotenie pripomienok:
1.

Pripomienku k doložke vybraných vplyvov čiastočne akceptujeme. V časti 5. Alternatívne riešenia
neposudzujeme alternatívne riešenia. Povinnosť predložiť návrh Ministerstva životného prostredia SR
na určenie príslušného ministerstva na schválenie vláde SR vyplýva z § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z.
z.. V časti 12. Zdroje sú dopracované podľa obsahových náležitostí podľa Jednotnej metodiky
„Podkladom celkovej odhadovanej ceny na realizáciu sanácií environmentálnych záťaží boli
predchádzajúce realizované sanácie.“

2.

Pripomienka je akceptovaná. V doložke vybraných vplyvov v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu
je vyznačený žiadny vplyv na služby verejnej správy pre občana.

3.

Pripomienku berieme na vedomie. V predkladacej správe, je doplnené, že materiál bude realizovaný
takým spôsobom, aby z jeho plnenia nedošlo k nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy, a aby z
uvedených opatrení nevznikli zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy, teda nad rámec
schválených limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok.

4.

Pripomienka je akceptovaná. V doložke vybraných vplyvov v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu
je označený „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ ako „áno“.
Pripomienku v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy neakceptujeme z dôvodu, že Ministerstvo
hospodárstva SR bude čerpať prostriedky ako prijímateľ o NFP z OP KŽP, pôjde teda o vplyv na
rozpočet MŽP SR.

5.

Sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky predložila Komisii
materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Stanovisko komisie
(záverečné posúdenie)
k návrhu
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona
č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 7. marca 2019 predložilo Stálej pracovnej
komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie vybraných vplyvov
materiál „Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva
podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.“, spolu so žiadosťou o skrátenie záverečného posúdenia.
Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú
rozpočtovo zabezpečené.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia neuplatňuje k materiálu žiadne pripomienky ani odporúčania.
Komisia berie na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v doložke vybraných vplyvov, ako aj analýze
vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, že Ministerstvo
životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečia finančné prostriedky na plnenie povinnosti
príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) (finančné prostriedky EÚ) a 15 % spolufinancovania v
rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) zo štátneho rozpočtu, pričom bude
realizovaný takým spôsobom, aby z jeho plnenia nedošlo k nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy a aby
z uvedených opatrení nevznikli zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy, teda nad rámec schválených
limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie vybraných vplyvov.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády
Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného
ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda Komisie

