Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2018

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej ako „úrad“)

Charakter predkladaného materiálu

☒
☐
☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Nevzťahuje sa

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

30.4.2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

31.5.2019

2. Definícia problému
Správou sa nezavádza žiadna regulácia. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok
2018 sa predkladá na rokovanie vlády SR v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej
pomoci) (ďalej len ako „zákon o štátnej pomoci“).

3. Ciele a výsledný stav
Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci
k príjemcom štátnej pomoci a zároveň prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci.
Správa hodnotí poskytnutú štátnu pomoc v roku 2018 a dáva ucelený prehľad štátnej pomoci podľa účelov,
kategórií a poskytovateľov štátnej pomoci.

4. Dotknuté subjekty
Predložená správa bola vypracovaná na základe podkladov, ktoré podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci
predložili poskytovatelia štátnej pomoci.

5. Alternatívne riešenia
Nenavrhujú sa.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Nevzťahuje sa.

8. Preskúmanie účelnosti**
Nevzťahuje sa. Vzhľadom na povahu predkladaného materiálu a vymedzenie jeho účelu zákonom o štátnej
pomoci nebude predmetom preskúmania účelnosti.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Annamária Víziková, annamaria.vizikova@antimon.gov.sk, 02/48297215

12. Zdroje
Činnosť koordinátora pomoci a podklady, ktoré predložili poskytovatelia štátnej pomoci.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nemá vplyvy, nebol predmetom predbežného pripomienkového konania.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

