Doložka vybraných vplyvov

A.l.  Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)  v znení neskorších predpisov.

Termín začatia a ukončenia PPK:  termín začatia 		– 19.09.2011	
				          termín ukončenia 	– 17.10.2011
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 príležitosti a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
         

A3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov

	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci predbežného pripomienkového konania nemali pripomienky k predloženému materiálu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vzniesli pripomienky k predloženému materiálu, ktoré boli aj následne zapracované.





Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným     návrhom     ovplyvnené a aký je ich počet?
 Predkladaný materiál bude mať vplyv na široké spektrum podnikateľských subjektov, ktoré nie je možné v súčasnosti kvalifikovať ani kvantifikovať. Skrátenie lehoty na vykonanie záznamu zo 60 dní na 30 dní pozitívne ovplyvní možnosť ďalšieho nakladania s nehnuteľnosťami, a evidencia cien nehnuteľností umožní získať prehľad o vývoji cien nehnuteľností.

3.2.   Aký  je   predpokladaný   charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Predpokladá sa pozitívny vplyv na náklady pre podnikateľské subjekty, avšak vzhľadom na povahu predkladaného materiálu v súčasnosti nie je možné odhadnúť ich charakter. Prínosy budú spočívať v zjednodušení a zrýchlení registrácie majetku a lepšom prístupe k údajom evidovaným v katastri nehnuteľnosti.
3.3. Aká     je     predpokladaná     výška administratívnych       nákladov,       ktoré podniky          vynaložia          v súvislosti s implementáciou návrhu?
Nepredpokladajú sa zmeny vo výške administratívnych nákladov oproti súčasnému stavu.
3.4. Aké   sú   dôsledky   pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
V zmysle bodu 3.2 - zjednodušenie a zrýchlenie registrácie majetku a lepší prístup k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko -ekonomícké    dôsledky   pripravovaných regulácií?
 Žiadne.
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