 Doložka vybraných vplyvov 

A.1. Názov materiálu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Termín začatia a ukončenia PPK: súbežne s medzirezortným pripomienkovým konaním

A.2. Vplyvy:

Pozitívne *
Žiadne *
Negatívne *
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X

X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
– dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X


3. Sociálne vplyvy
– na hospodárenie obyvateľstva
– na sociálnu exklúziu
– na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
– na zamestnanosť
X


4. Vplyvy na životné prostredie
X

X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X


* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky
Celková výška príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 814 490 415 EUR.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR (sekcia rozpočtovej politiky ako gestor posudzovania návrhu za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy) predložilo v rámci PPK k návrhu doložky vybraných vplyvov nasledovné zásadné pripomienky:

V rámci výdavkov verejnej správy za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na roky 2015 – 2017 sú uvedené číselné údaje, ktoré nie sú v súlade s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017 (sumy uvedené v doložke sú vyššie ako v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017). Uvedené žiadame v jednotlivých tabuľkách zosúladiť.

Pripomienka bola akceptovaná zosúladením výdavkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017.

V roku 2014 sú v rámci príjmov a výdavkov verejnej správy uvedené nulové hodnoty napriek skutočnosti, že v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017 boli uvedené iné číselné údaje. Uvedené žiadame v jednotlivých tabuľkách zosúladiť. 

Pripomienka bola akceptovaná, údaje za rok 2014 boli doplnené. 

Vzhľadom na to, že súčasťou vlastného materiálu je prioritná os č. 6 Technická pomoc, v rámci ktorej je plánovaná podpora administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov, t. j. platy, mzdy, odvody zamestnávateľa a v doložke vybraných vplyvov v tabuľke č. 4 v rámci bežných výdavkov nie sú na roky 2014 – 2017 uvedené žiadne sumy v rámci položiek 610 (mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) a 620 (poistné a príspevok do poisťovní), žiadame zosúladiť vlastný materiál a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. 

Uvedená pripomienka bola s gestorom v rámci PPK komunikovaná a vzhľadom k charakteru predloženého materiálu (koncepčný strategický materiál) už bola v rámci MPK upravená na obyčajnú pripomienku s odporúčaním uviesť len úroveň bežných (položka 600) a kapitálových (položka 700) výdavkov bez nižšieho členenia.

Upozorňujeme na výšku výdavkov v tabuľke č. 1 a 2 za územnú samosprávu v roku 2016, pravdepodobne ide o preklep,  žiadame preto v celej analýze vplyvov výšku výdavkov za územnú samosprávu  v sume „9 970 00,00“ nahradiť sumou 9 970 000,00“. Výdavky kvantifikované pre územnú samosprávu žiadame rozdeliť osobitne pre obce a osobitne pre VÚC.

Uvedená pripomienka bola čiastočne akceptovaná, suma „9 970 00,00“ bola nahradená sumou 9 970 000,00“. Pripomienka k rozčleneniu výdavkov  pre územnú samosprávu na obce a VÚC nebola akceptovaná, nakoľko uvedené výdavky v súčasnosti nie je možné kvantifikovať (budú však kvantifikované v rámci rozpisov výdavkov na jednotlivé rozpočtové roky).

Str. 2, časť „Odhad dopadov na verejné financie", druhý odsek, posledná veta – žiadam za text "z verejného sektora" doplniť text "okrem prijímateľov - organizácie štátnej správy" – zásadná pripomienka.

Uvedená pripomienka bola akceptovaná - text bol doplnený.

Ministerstvo financií SR neuplatnilo pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Ministerstva hospodárstva SR k doložke vplyvov neuplatňuje žiadne pripomienky. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie bol materiál posúdený podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Doložka vybraných vplyvov v časti vplyv na životné prostredie bude vypracovaná a doplnená v zmysle strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa § 17 a prílohy č. 7 uvedeného zákona, ktorá bude súčasťou materiálu predloženého na rokovanie vlády SR.



