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STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU

REKONŠTRUKCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY A PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV ŠTÁTNEJ
OPERY V BANSKEJ BYSTRICI

I. Úvod: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 17. júna 2019 predložilo Stálej
pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“)
na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Rekonštrukcia národnej kultúrnej
pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“, spolu so
žiadosťou o skrátenie PPK. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá
negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné
pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Podľa doložky vybraných vplyvov má návrh negatívny, rozpočtovo zabezpečený
vplyv, ktorý je v analýze vplyvov kvantifikovaný v roku 2019 v sume 0,18 mil. eur, v
roku 2020 v sume 8 mil. eur, v roku 2021 v sume 12 mil. eur a v roku 2022 v sume
9,8 mil. eur. V časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že financovanie bude
zabezpečené zo štátneho rozpočtu v rámci kapitoly VPS v celkovej sume 29,98 mil.
eur. Súčasne v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy predkladateľ
uvádza kapitolu VPS a aj kapitolu Ministerstvo kultúry SR. Uvedené Komisia žiada
zosúladiť. Predpokladaný harmonogram čerpania finančných prostriedkov, ktorý
predkladateľ uvádza v rokoch 2021 – 2025 nekorešponduje s predpokladaným
čerpaním finančných prostriedkov podľa analýzy vplyvov (2019 – 2022), čo Komisia
žiada zosúladiť
.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
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.
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