
 

 

 

 

 

 
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 
2016/05/029 
 
V Bratislave dňa 03.01.2017 
 

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 22.12.2016 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o patentoch, dodatkových ochranných 
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. Tento pozitívno-
negatívny vplyv predkladateľ zohľadnil v Doložke vybraných vplyvov a sčasti aj v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie, v súvislosti s vyplnením ktorej SBA uplatňuje obyčajnú pripomienku. Nakoľko 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „Administratívne náklady“ predkladateľ uvádza, že 
„Predkladaný návrh zákona rozsah administratívnej záťaže nezvyšuje, skôr naopak prispieva k jej 



 

 
 

 

zníženiu.“, SBA žiada predkladateľa o konkretizáciu týchto opatrení, ktoré prispievajú k zníženiu 
administratívnej záťaže podnikateľov.   
 

III. 
 

SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu a vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku zahrnul do jej stanoviska.  
 
 
 

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 
2016/07/020 
 
V Bratislave dňa 14.12.2016 
 

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 12.12.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ potvrdil vyznačením v doložke vybraných 
vplyvov. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesné postupy podľa Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) a preto vznáša nasledujúce obyčajné 
pripomienky:  



 

 
 

 

 
Predkladateľ predložil materiál dňa 12.12.2016 na záverečné posúdenie, čím nepostupoval v súlade 
s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu 
predchádza: 
 

1. povinnosť predkladateľa predložiť materiál do Predbežného pripomienkového konania 
v súlade s bodom 7.1. Jednotnej metodiky a absolvovanie jeho priebehu podľa bodu 7. 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; 

2. povinnosť predkladateľa uverejniť stanovisko Stálej pracovnej komisie do Doložky 
vybraných vplyvov a v prípade pripomienok uviesť tiež ich vyhodnotenie v súlade s bodom 7.8. 
Jednotnej metodiky; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením znemožnil priebeh predbežného 
pripomienkového konania.  
 
Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov určuje oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum na 
zriaďovanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania 
oxidu uhličitého do geologického prostredia Ministerstvo životného prostredia SR. Napriek tomu, 
že v doložke vybraných vplyvov konštatuje, že „proces ukladania CO2 sa doteraz na území SR 
nerealizoval“ považujeme doplnenie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie o zákonom novo-
predpísané povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z realizácie ukladania (v zmysle bodu č.7, §10 
predloženého návrhu) za prínosné v zmysle názorného zachytenia (administratívnych) nákladov 
vyplývajúcich z novej regulácie pre potenciálne dotknuté subjekty. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 
 
 

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 
2016/10/036 
 
V Bratislave dňa 02.12.2016 
 

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 01.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovuje výška poplatkov, ktorú je oprávnený vyberať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky za poskytovanie slovenskej technickej normy a inej technickej 
normy 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. 
 
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 
2016/11/033 
2016/12/008 
2016/12/009 
2016/12/010 
 
V Bratislave dňa 06.12.2016 
 

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“), boli v dňoch od 30.11.2016 do 6.12.2016 
doručené informácie 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 nasledujúcich materiálov: 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz – SK s.r.o., IČO: 36 211 974, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAW, spol. s r.o., IČO: 00 653 080, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Sučany, okres Martin. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzované 
materiály majú pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 
III. 

 
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 
2016/12/001 
 
V Bratislave dňa 09.12.2016 
 

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 05.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápise autentifikačných certifikátov do 
registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nemá vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
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 
2016/12/002 
 
V Bratislave dňa 21.12.2016 
 

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 19.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z o 
poskytovaní výnimočnej pomoci v sektore mlieka a bravčového mäsa 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
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 
2016/12/003 
 
V Bratislave dňa 30.12.2016 
 

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 21.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 7/2005  Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov.  
 
SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ priložil k vlastnému materiálu Doložku vybraných 
vplyvov, ktorá patrí k predloženému materiálu a v ktorej vyznačí existenciu vplyvu na podnikateľské 
prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
SBA navyše má za to, že v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie by z obsahového hľadiska bol 
vplyv mohol byť zachytený lepšie, a preto vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky:  
 
V časti 3.3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie sa uvádza, že „Nie je možné všeobecne vyčísliť 
dopady navrhovaných zmien v predpise, keďže ide o zaokrúhlenie niektorých položiek, zavedenie nových 
položiek, zníženie výšky niektorých položiek a zvýšenie iných položiek.“ 
 
SBA navrhuje nasledovné stručné zachytenie vplyvu na podnikateľské prostredie, ktoré sprehľadňuje 
reálne vplyvy predloženého materiálu. 
 

1. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu 
sa predloženým návrhom vyhlášky zjednocuje z 663,88 eura v prípade majetku fyzickej osoby 
a 1659,70 eura v prípade majetku právnickej osoby na 1500 eur vo veci vyhlásenia konkurzu podľa 
druhej časti zákona.  

 
2. V súčasnosti podľa § 24 ods. 1 vyhlášky 665/2005 správcovi v konaní o oddlžení patrí odmena 

5 % zo sumy poskytnutej správcovi dlžníkom na konci skúšobného roka (§ 168 ods. 1 zákona), 
najmenej 331,94 eura. Avšak predloženým návrhom vyhlášky sa upravuje preddavok na 
úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom 
správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení, ktorý je 500 eur.  

 
3. Výška hodnoty majetku dlžníka, ktorú ak dlžník nemá, súd zastaví konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku, ako aj výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu podľa druhej časti 
zákona sa predloženým návrhom vyhlášky zjednocuje z úrovne 1659,70 eura v prípade fyzickej 
osoby a 6638,78 eura v prípade právnickej osoby, na 6 500 eur.  

 
4. Paušálna odmena za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu 

podľa druhej časti zákona sa predloženým návrhom vyhlášky zjednocuje zo 165,97 v prípade 
fyzickej osoby a 663,88 eura v prípade právnickej osoby na 500 eur a paušálna odmena a 
náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania za výkon funkcie 
v konaniach podľa štvrtej časti zákona sa ustanovuje v súhrnnej výške 500 eur. 

 
5. Predloženým návrhom vyhlášky sa ustanovujú paušálne odmeny správcovi pri povolení 

reštrukturalizácie, vo výšky 10 000 eur za prevzatie prípadu a za výkon funkcie 3 000 eur, 
2 000 eur alebo 1 000 eur mesačne podľa výšky obratu dlžníka v predchádzajúcom účtovnom 
roku. Ustanovujú sa aj paušálne náhrady za prácu s registrom úpadcov a za vedenie 
kancelárie podľa výšky obratu úpadcu v predchádzajúcom účtovnom roku. 

 
6. Zároveň sa predloženým návrhom vyhlášky zavádzajú nové inštitúty, ktoré kategorizujú 

majetok podľa výšky hodnoty, resp. zavádzajú pojem „drobný veriteľ“. Ostatné úpravy 
hodnôt predstavujú zníženie existujúcich súm majetku či odmien správcu zaokrúhľujúc ich 
smerom nadol. 

 
SBA nepredpokladá, že sú dostupné informácie o rozsahu dotknutých subjektov, ale verí, že kvalitatívne 
vymedzenie vplyvu predpisu na podnikateľské subjekty prispeje k naplneniu účelu priloženej 
Analýzy vplyvu na podnikateľské prostredie. 
 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
a zjednotenie vyznačenia vplyvov v Doložke vybraných vplyvov s uvedenou Analýzou vplyvov.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 
 

 
III. 

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

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/#paragraf-168.odsek-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
2016/11/033 
2016/12/008 
2016/12/009 
2016/12/010 
 
V Bratislave dňa 06.12.2016 
 

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“), boli v dňoch od 30.11.2016 do 6.12.2016 
doručené informácie 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 nasledujúcich materiálov: 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz – SK s.r.o., IČO: 36 211 974, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAW, spol. s r.o., IČO: 00 653 080, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Sučany, okres Martin. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzované 
materiály majú pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 
III. 

 
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 
2016/11/033 
2016/12/008 
2016/12/009 
2016/12/010 
 
V Bratislave dňa 06.12.2016 
 

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“), boli v dňoch od 30.11.2016 do 6.12.2016 
doručené informácie 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 nasledujúcich materiálov: 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz – SK s.r.o., IČO: 36 211 974, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAW, spol. s r.o., IČO: 00 653 080, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Sučany, okres Martin. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzované 
materiály majú pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 
III. 

 
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 
2016/11/033 
2016/12/008 
2016/12/009 
2016/12/010 
 
V Bratislave dňa 06.12.2016 
 

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“), boli v dňoch od 30.11.2016 do 6.12.2016 
doručené informácie 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 nasledujúcich materiálov: 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz – SK s.r.o., IČO: 36 211 974, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAW, spol. s r.o., IČO: 00 653 080, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Sučany, okres Martin. 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzované 
materiály majú pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 
III. 

 
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 
2016/12/015 
 
V Bratislave dňa 09.12.2016 
 

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 združenie 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 08.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh riadneho predbežné stanoviska k návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov 
týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ kvalitatívne popísal vo vlastnom materiály 
v časti IV a Poznámky. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Tabuľke vplyvov na vybrané oblasti, ktorá je rovnocenná Doložke vybraných 
vplyvov, nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
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 
2016/12/016 
 
V Bratislave dňa 09.12.2016 
 

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 združenie 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 08.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh riadneho predbežné stanoviska k návrhu smernice Rady, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s 
tretími krajinami 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nemá vplyv na podnikateľské prostredie.  
 
 
SBA zároveň uvádza, že k Tabuľke vplyvov na vybrané oblasti, ktorá je rovnocenná Doložke vybraných 
vplyvov, nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
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 
2016/12/019 
 
V Bratislave dňa 22.12.2016 
 

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 21.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nemá dopad na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
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 
2016/12/022 
 
V Bratislave dňa 20.12.2016 
 

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 13.12.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s., IČO 31 658 041, 
na realizáciu investičného zámeru v lokalite Betliar, okres Rožňava. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
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 
2016/12/030 
 
V Bratislave dňa 20.12.2016 
 

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 16.12.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky 
č. 423/2013 Z. z. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov, čo však 
predkladateľ neuvádza v doložke vybraných vplyvov ani v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 



 

 
 

 

SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesné postupy ako i niektoré povinné obsahové 
náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) 
a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 16.12.2016 na záverečné posúdenie, čím nepostupoval v súlade 
s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu 
predchádza: 
 

1. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie 
SBA; 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé 
a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, 
ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné 
podniky a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;  

3. povinnosť predkladateľa predložiť materiál do Predbežného pripomienkového konania 
v súlade s bodom 7.1. Jednotnej metodiky a absolvovanie jeho priebehu podľa bodu 7. 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; 

4. povinnosť predkladateľa uverejniť stanovisko Stálej pracovnej komisie do Doložky 
vybraných vplyvov a v prípade pripomienok uviesť tiež ich vyhodnotenie v súlade s bodom 7.8. 
Jednotnej metodiky; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením znemožnil podnikateľským subjektom zúčastniť 
sa na prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky a priebeh 
predbežného pripomienkového konania.  
 
Čo sa týka obsahových náležitostí materiálu, predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov vyznačil, že 
materiál nemá vplyv na žiadnu z oblastí. SBA je presvedčená, že uvedený materiál má vplyv na 
podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú na trhu s elektrinou alebo na trhu s plynom, vrátane vplyvu na 
malých a stredných podnikateľov.  
SBA považuje za potrebné zachytiť charakter a rozsah vplyvu vysvetlením účinku rozšírenia zoznamu 
taríf, pomocou ktorých organizátor krátkodobého trhu s elektrinou fakturuje platby súvisiace s prevádzkou 
sústavy (§ 31 odsek 2 v zmysle predloženého návrhu) ako aj účinku zmeny výšky koeficientu prepravy 
plynu, ktorý v rámci časti výpočet referenčnej ceny plynu na účel obchodného vyvažovania distribučnej 
siete vzrástol zo súčasných 0 eur/MWh na 1,2 eura/MWh (príloha č. 12 k vyhláške v zmysle predloženého 
návrhu), resp. účinok zmeny východísk pri určení parametra „P“ pri nastavení spôsobu výpočtu ceny 
plynu na vysporiadanie rozdielov na odberných miestach v rámci časti zúčtovanie rozdielov v odbere plynu 
na odberných miestach (príloha č. 14 k vyhláške v zmysle predloženého návrhu). 
 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Doložky vybraných vplyvov o vplyvy na podnikateľské 
prostredie a zároveň žiada o doplnenie legislatívneho materiálu vyplnenou Analýzou vplyvov na 
podnikateľské prostredie.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 
 
 

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 
2016/12/033 
 
V Bratislave dňa 30.12.2016 
 

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 19.12.2016 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 riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z 
príjmov právnických osôb (CCTB) a návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe 
dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)“ 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, avšak nie na malé a stredné podniky. SBA preto 
neuplatňuje pripomienky voči predmetnému materiálu.  
 

III. 
 



 

 
 

 

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 
2016/12/037 
 
V Bratislave dňa 30.12.2016 
 

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 21.12.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nemá vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň odporúča vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov, že materiál nemá vplyv na podnikateľské 
prostredie. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 
 


