Doložka vybraných vplyvov

A.1. 	Názov materiálu: 
	Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 podľa § 28 od. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov”

Termín začatia a ukončenia PPK: 	4. 8. .2011 – 10. 8. 2011


A.2.	Vplyvy:
 
Pozitívne* 
Žiadne*
Negatívne*
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X 

	Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?


X 

	Sociálne vplyvy 

- vplyvy  na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

X 

	Vplyvy na životné prostredie


X 

	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
Predkladaný materiál navrhuje presunúť prostriedky z príjmov FNM SR získaných v roku 2012 z dividend na účet štátnych finančných aktív. Návrh bol s pozitívnym výsledkom prerokovaný s Ministerstvom financií SR, v súlade s § 14 ods. 7 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto prostriedky sú súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014, ktorý v súčasnosti pripravuje MF SR.

A.4.	Alternatívne riešenia


A.5.	Stanovisko gestorov 
Ministerstvo financií SR (vplyv na rozpočet verejnej správy) – Sekcia rozpočtovej politiky ako gestor posudzovania návrhu za oblasť vplyvov za rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe nemá k doložke vplyvov pripomienky, ostatné pripomienky vecného charakteru si ministerstvo bude uplatňovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo hospodárstva SR (vplyv na podnikateľské prostredie) - k predmetnému materiálu neuplatnilo žiadne pripomienky a súhlasí s doložkou vybraných vplyvov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (sociálne vplyvy) – súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy predloženého materiálu.

Ministerstvo životného prostredia SR (vplyvy na životné prostredie) – súhlasí s doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

Ministerstvo financií SR (vplyvy na informatizáciu spoločnosti) – nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.


