Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

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
–  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

 
A.3. Poznámky

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny dopad na štátny rozpočet. V súvislosti so zavedením povinnosti evidencie expanzných zbraní bude potrebné zabezpečiť čistopisy preukazov zbraní a ochranných fólií nad plánovaný počet. Naopak vydanie preukazu zbrane pre expanzné zbrane bude podliehať správnemu poplatku (4,50 €), čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet.
Návrh zákona bude mať zároveň negatívny sociálny vplyv z dôvodu zavedenia povinnej evidencie týchto zbraní.
Z dôvodu, že expanzné zbrane v súčasnosti nepodliehajú evidencii a teda nie je možné určiť ich počet, nie je možné vyčísliť ani približný vplyv na rozpočet.
Všetky dôsledky na rozpočet verejnej správy vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtovej kapitoly MV SR v príslušnom rozpočtovom roku, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet.

    
A.4. Alternatívne riešenia
 

A.5. Stanovisko gestorov


Vplyvy na podnikateľské prostredie


Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
1. Ovplyvnenými subjektmi budú predajcovia zbraní a steliva.
2. Počet podnikateľských subjektov, ktorým boli udelené licencie na predaj zbraní a streliva je 377, avšak  navrhovaná úprava sa dotkne iba predajcov  tých zbraní  kategórie D, ktorých predaj na diaľku sa zakazuje. 
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Žiadny
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Predloženým návrhom sa nepredpokladajú zvýšené administratívne náklady.
3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Predajcovia zbraní a streliva nebudú môcť, tak ako je to u zbraní kategórie A, B a C, uzatvárať zmluvy na diaľku ani na vybrané druhy zbraní kategórie D. Umožnené to bude len medzi podnikateľskými subjektmi v rámci podnikateľskej činnosti.
3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Návrhom zákona sa zníži riziko zneužitia expanzných zbraní na páchanie trestnej činnosti.



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


Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie   domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  
 
Držitelia expanzných zbraní, ktoré boli prerobené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C budú povinní tieto zbrane zaevidovať. 
Kvantifikujte: 


Držitelia expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C budú povinní tieto zbrane zaevidovať a zaplatiť správny poplatok za vydanie preukazu zbrane 4,50 €.
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov            na priemerného obyvateľa

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov                  za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom



4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.

Návrhom zákona sa zákaz predaja na diaľku rozšíri o vybrané druhy zbraní kategórie D, ktoré bude možné kupovať len osobne.

4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

 
Bez vplyvu
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
 

Bez vplyvu





