

Doložka
vybraných vplyvov


A.1.  Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov 

        Termín začatia a ukončenia PPK:  16. 09. 2011 – 05. 10. 2011


A.2. Vplyvy:


 Pozitívne 
 Žiadne 
 Negatívne 
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

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

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,



– sociálnu exklúziu,



– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy
 na zamestnanosť



4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

 

A.3. Poznámky 


A.4. Alternatívne riešenie


A.5. Stanovisko gestorov

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

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

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

Ministerstvo financií SR - Sekcia rozpočtovej politiky uplatnilo v rámci predbežného pripomienkového konania k návrhu nariadenia vlády túto pripomienku:
„Z dôvodu, že sa rozširuje zábezpeka aj o sumu nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním a spracovaním nepoužívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívneho odpadu, nesúhlasíme s tvrdením v doložke, že predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Z toho dôvodu žiadame označiť v doložke v časti A. 2 Vplyvy pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a vypracovať analýzu vplyvov. Uvedené považujeme za zásadné.“
Predkladateľ návrhu nariadenia vlády neakceptoval pripomienku Ministerstva financií SR - Sekcia rozpočtovej politiky, nakoľko do návrhu nariadenia vlády bolo prevzaté vymedzenie nákladov zo znenia z § 7 ods. 8 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom  jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2010 Z. z.  

V rámci medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo financií SR zobralo na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

Ministerstvo hospodárstva SR uplatnilo v rámci predbežného pripomienkového konania k návrhu nariadenia vlády tieto pripomienky: 
Žiadame vyjadrenie o vplyvoch na podnikateľské prostredie uviesť i v príslušnej časti dôvodovej správy, ako i predkladacej správy v štádiu MPK spolu s ostatnými vplyvmi.
Žiadame doplniť dôvodovú správu – osobitnú časť o odôvodnenie rozsahu nákladov.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva SR nemalo k návrhu pripomienky.


