Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení 
 
        Termín začatia a ukončenia PPK: -  

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
1.      Vplyvy na rozpočet verejnej správy – návrh zmluvy sa v porovnaní s Dohovorom medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení z 22. 5. 1957, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje vo vzťahoch v oblasti sociálneho zabezpečenia medzi SR a Macedónskou republikou, vzťahuje aj na dávky úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Vzhľadom na nízky počet osôb dotknutých rozšírením vecného rozsahu návrhu zmluvy bude mať tento návrh zanedbateľný vplyv na rozpočet verejnej správy. 
      Výdavky na prídavky na deti budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výdavky na dávky dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti a úrazového poistenia budú hradené z rozpočtu Sociálnej poisťovne. Výdavky na zdravotnú starostlivosť budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Výdavky na čerpanie zdravotnej starostlivosti budú refundované Macedónskou republikou. 
      Výdavky vyplývajúce z návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení budú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
 
2.      Vplyvy na podnikateľské prostredie – návrh zmluvy nemá vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
3.      Sociálne vplyvy – návrh zmluvy sa v porovnaní so Dohovorom medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení z 22. 5. 1957, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje vo vzťahoch v oblasti sociálneho zabezpečenia medzi SR a Macedónskou republikou, vzťahuje aj na dávky úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Vzhľadom na nízky počet osôb dotknutých rozšírením vecného rozsahu návrhu zmluvy bude mať tento návrh pozitívne zanedbateľné sociálne vplyvy.  
 
4.      Vplyvy na životné prostredie - návrh zmluvy nemá vplyv na životné prostredie. 
 
5.      Vplyvy na informatizáciu spoločnosti - návrh zmluvy nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. 
 
      
A.4. Alternatívne riešenia
Dôvodom pre prijatie navrhovanej zmluvy je skutočnosť, že predchádzajúca zmluva je nevyhovujúca vzhľadom na politické a ekonomické zmeny u oboch zmluvných strán, to znamená, že sa s alternatívnymi riešeniami neuvažovalo. 

A.5. Stanovisko gestorov
 

