
 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/004 
 
V Bratislave dňa 14.04.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 31.03.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje počet vydaných 
pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. Vzhľadom na výsledok 
realizovaných konzultácií k posudzovanému materiálu zaujíma súhlasné stanovisko. 
  
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 



 

 
 

 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/04/001 
 
V Bratislave dňa 05.04.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 01.04.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia vplyvov 
v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné 
posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov vo forme zvýšenia 
efektívnosti využívania IT  techniky v prípade využívania virtualizácie vzhľadom na to, že výsledky 
konzultácií so zástupcami dotknutých subjektov boli premietnuté priamo do predloženého návrhu. 
 



 

 
 

 

SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko. 
 
SBA súčasne vznáša nasledujúce zásadné pripomienky k materiálu: 
 

 Predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6. 
Jednotnej metodiky a nezverejnil informáciu o začatí konzultácií spôsobom v zmysle čl. 5.7. 
Jednotnej metodiky 
 

 PPK k posudzovanému materiálu neprebehlo, nakoľko predkladateľ predložil materiál priamo do 
MPK. 

 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/04/002 
 
V Bratislave dňa 14.04.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 05.04.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení  vyhlášky č. 270/2014. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 

materiál môže mať negatívny aj pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. Vzhľadom 

na harmonizáciu našej právnej úpravy s dodatkom Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z dôvodu prípravy jeho ratifikácie Slovenskou 

republikou, spresnenie a opravu chyby pri transpozícii Smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, 



 

 
 

 

ktorá vyplynula zo skúseností a aplikačnej praxe, ako aj vzhľadom na výsledok realizovaných konzultácií 

k posudzovanému materiálu zaujíma súhlasné stanovisko. 

  
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/04/003 
 
V Bratislave dňa 22.04.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 12.04.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov, ktorý spočíva 
v obmedzení vjazdu motorových vozidiel používaných v rámci výkonu podnikateľskej činnosti (napríklad 
pre účely zásobovania) do nízkoemisných zón. 
 
 



 

 
 

 

Materiál vo svojom ust. § 3 ods. 2 písm. d) síce stanoví možnosť udelenia výnimky zo zákazu vjazdu do 
nízkoemisnej zóny, uvedená výnimka sa však vzťahuje iba na jestvujúce vozidlá organizácie, ktorá sídli 
na dotknutom území pred jeho vyhlásením za nízkoemisnú zónu. 
 
Možnosť udelenia výnimky zo zákazu vjazdu do nízkoemisnej zóny tak podľa nášho názoru nezohľadňuje 
mnohé situácie, ktoré môžu pri vyhlásení nízkoemasnej zóny nastať. 
 
Výkladom uvedeného ustanovenia možno dospieť k záveru, že organizácia, ktorá na dotknutom území 
pred jeho vyhlásením za nízkoemisnú zónu nemá sídlo, nemôže získať výnimku v zmysle ust. § 3 ods. 2 
písm. d). K takejto situácii môže dôjsť napríklad vtedy, ak má na dotknutom území iba prevádzkareň 
alebo ak v čase vyhlásenia nízkoemisnej zóny realizuje výstavbu nehnuteľnosti, v ktorej bude sídlo 
organizácie umiestnené až po vyhlásení nízkoemisnej zóny. 
 
Možnosť udelenia výnimky by tak podľa názoru SBA nemala byť obmedzovaná spôsobom, ktorý 
stanovuje súčasné znenie posudzovaného materiálu. 
 
Taktiež si dovoľujeme pripomenúť, že označenie „organizácia“ nie je legislatívne ustáleným pojmom 
a v predmetnom materiáli toto označenie ani nie je bližšie definované. Daná skutočnosť môže na strane 
podnikateľských subjektov vyvolať značnú právnu neistotu - je za organizáciu považovaná aj osoba 
samostatne zárobkovo činná, organizačná zložka, záujmové združenie právnických osôb a pod.? 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA k posudzovanému materiálu zaujíma nesúhlasné 
stanovisko. 
  
SBA zároveň uvádza, že k doložke a k analýze vplyvov má nasledujúce zásadné pripomienky: 
 

- Materiál nepredpokladá žiadne negatívne vplyvy na prostredie MSP; 
 

- Súčasťou sprievodných materiálov nie je analýza vplyvov na podnikateľské prostredie; 
 

- Zo sprievodných materiálov nie je zrejmé, či, kedy, v akom rozsahu a s akým výsledkom 
predkladateľ zorganizoval konzultácie v zmysle Jednotnej metodiky; 

 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


