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Doložka vybraných vplyvov
 
 
 
A.1. Názov materiálu: Protokol o zmene  Dohody  o zriadení  a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970,  23. novembra 1977 a 18. decembra 1990)  a Štatútu  Medzinárodnej  banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970,  23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) (ďalej len „Protokol“).


        Termín začatia a ukončenia PPK:   30.04.-7.05.2013 
       
 
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 
– vplyvy  na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
 
 x
 
4. Vplyvy na životné prostredie
 
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
 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy (podrobnejšie v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu):

Schválenie protokolu a zmena článkov I. a II.,  ktorými sa ustanovujú podielové vklady zmluvných strán do základného kapitálu banky, nebude mať žiadny dopad na verejné financie Slovenskej republiky.
Výška základného kapitálu SR v MBHS sa zvýši z 24 000 000 EUR na 26 684 000 EUR, t.j. o 2 684 000 EUR. Suma splatenej časti kapitálu pre Slovenskú republiku v MBHS  sa zvýši z 8 598 305 EUR na 12 476 426 EUR, t.j. o 3 878 121 EUR. Podiel SR  sa zvýši  na základnom kapitáli zo   6 % na 6,671 %  a  na splatenom kapitáli z 5,994% na 6,672%.
K zúčtovaniu zmien vkladov SR v MBHS v rámci štátnych finančných aktív dôjde po ratifikácii protokolu.


A.4. Alternatívne riešenia

 
A.5. Stanovisko gestorov

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
       

Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe.  

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie 

Ministerstvo hospodárstva  SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov. 

3. Sociálne vplyvy 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nemá žiadne pripomienky k doložke vybraných vplyvov, časti sociálne vplyvy. 


4. Vplyvy na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR nemá žiadne pripomienky k doložke vybraných vplyvov na životné prostredie. 

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

