
DOLOŽKA 
VYBRANÝCH VPLYVOV

A.1. Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 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


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, vplyvy na zamestnanosť




4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x




A.3. Poznámky

Vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu povinnosti zaplatiť správny poplatok za opakovanie skúšky odbornej spôsobilosti nie je možné kvantifikovať nakoľko sa nedá predpokladať koľko subjektov požiada o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti a koľko z nich skúške nevyhovie a požiada o vykonanie opakovanej skúšky.

Návrhom zákona sa zrušuje doterajšia posudzovacia činnosť výživových doplnkov podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ktorú možno považovať za oblasť predtrhovej kontroly a je podmienená rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Túto posudzovaciu činnosť, ktorá je podmienená vydaním rozhodnutia v správnom konaní nahrádza oznamovacia povinnosť, t.j. oznámiť umiestnenie výživového doplnku na trh, čím dôjde k zjednodušeniu procesu umiestňovania výživových doplnkov na trh v Slovenskej republike.  Pokiaľ ide povinnosť zaplatiť za oznámenie správny poplatok, uvedené nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a ani na podnikateľské prostredie, nakoľko správny poplatok za vydanie rozhodnutia podľa platnej právnej úpravy  je rovnako ako pri navrhovanej úprave oznamovacej povinnosti vo výške 50 eur.
 Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
 
Budovanie základných pilierov informatizácie
 
Obsah 
 
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby? 
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.) 
Áno
Úrad verejného zdravotníctva SR bude na webovom sídle zverejňovať informácie  o monitorovaní rádioaktívnych látok vo vode a o opatreniach, ktoré je možné prijať na ochranu zdravia, náležite poučí, ak existuje zjavné riziko možnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality vody v prípadoch zásobovania obyvateľstva z individuálnej dodávky vody, ktorá poskytuje menej ako 10 m3 za deň, alebo ktorú využíva menej ako 50 osôb, ak voda nie je dodávaná v rámci obchodnej činnosti alebo vo verejnom záujme.

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu? 
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.) 
Nie
Ľudia 
 
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT? 
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.) 
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania? 
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.) 
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT? 
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.) 
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti? 
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.) 
Nie
Infraštruktúra 
 
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém? 
(Uveďte jeho funkciu.) 
Nie

6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu? 
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.) 
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám? 
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.) 
Nie

6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita? 
Nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT? 

Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra? 
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.) 
Nie
Riadenie procesu informatizácie 
 
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?  
Nie
Financovanie procesu informatizácie 
 
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície? 
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.) 
Nie



