
 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/09/007 
 
V Bratislave dňa 18.12.2018 
 

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 14.12.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného záverečného posúdenia, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Zhodnotenie strát na produkcii poľnohospodárskych plodín vplyvom sucha v roku 2017 
 
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, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/09/020 
 
V Bratislave dňa 12.12.2018 
 

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 04.12.2018 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, avšak predkladateľ tento 
neidentifikoval a v Doložke vybraných vplyvov vyznačil žiadny vplyv. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V časti 3 Ciele a výsledný stav Doložky vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že cieľom návrhu 
je zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia, 
ktoré sa implementuje do slovenského právneho poriadku, a ktorým sa zároveň rozširuje 
pôsobnosť zákona aj na poskytovateľov služieb dodávania balíkov. V časti 4 Dotknuté subjekty 
predkladateľ sám identifikuje ako dotknuté subjekty poskytovateľov služieb dodávania balíkov 
či poštové podniky; preto SBA žiada, aby časť 9 Vplyvy navrhovaného materiálu, v ktorej 
predkladateľ uvádza žiadny vplyv bola uvedená do súladu s vyššie uvádzanými informáciami 
a povinnosťami, resp. úpravami v prospech podnikateľských subjektov (napr., že sa ruší povinnosť 
poštového podniku po uplynutí úložnej lehoty skúmať obsah poštovej zásielky) definovanými 
v osobitnej časti dôvodovej správy, ktorá je súčasťou materiálu predloženého na predbežné 
pripomienkové konanie. 

2. V súvislosti s pripomienkou v bode 1 SBA žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov 
na podnikateľské prostredie a o dôsledný kvalitatívny popis, ako aj kvantifikáciu nákladov v jej 
príslušných častiach. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/10/005 
 
V Bratislave dňa 3.1.2019 
 

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 18.12.2018 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 zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 75/2014 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 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ uvádza tak 
v priloženej Doložke vybraných vplyvov ako aj v Analýze vplyvov na PP.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku: 

 
1. SBA odporúča predkladateľovi v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy 

vplyvov na PP uviesť v odsekoch Nepriame finančné náklady a Administratívne náklady 
namiesto „0“ ako vyjadrenia úspor označenie „+ N/A“, nakoľko samotný predkladateľ pozitívne 
vplyvy zakladajúce úspory nepriame finančné ako aj administratívne kvalitatívne popisuje, ale 
uvádza nemožnosť ich vyčíslenia. T. j.  úspory nie sú nulové („0“), ale nevyčísliteľné („N/A“) 
a nakoľko ide o úspory a nie náklady, odporúčame znamienko „+“.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/10/005 
 
V Bratislave dňa 3.1.2019 
 

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 18.12.2018 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 zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na telovýchovno-športové zariadenia 
 
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, vrátane MSP, čo predkladateľ uvádza tak 
v priloženej Doložke vybraných vplyvov ako aj v Analýze vplyvov na PP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. SBA odporúča predkladateľovi v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy 

vplyvov na PP uviesť v odsekoch Nepriame finančné náklady a Administratívne náklady 
namiesto „0“ ako vyjadrenia úspor označenie „+ N/A“, nakoľko samotný predkladateľ pozitívne 
vplyvy zakladajúce úspory nepriame finančné ako aj administratívne kvalitatívne popisuje, ale 
uvádza nemožnosť ich vyčíslenia. T. j.  úspory nie sú nulové („0“), ale nevyčísliteľné („N/A“) 
a nakoľko ide o úspory a nie náklady, odporúčame znamienko „+“.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/11/004 
 
V Bratislave dňa 17.12.2018 
 

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 04.12.2018 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe 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 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom tento vplyv predkladateľ vyznačil 
v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/11/007 
 
V Bratislave dňa 20.12.2018 
 

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 19.12.2018 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde 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 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, avšak predkladateľ tento neidentifikoval 
a v Doložke vybraných vplyvov vyznačil žiadny vplyv. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov uvádza, že audiovizuálny priemysel nie je dostatočne 
konkurencieschopný a navrhovaným riešením by sa tak vplývalo na rozvoj daného hospodárskeho 
prostredia v Slovenskej republike, pričom cieľom návrhu je v zmysle časti 4 Ciele a výsledný stav 
zvýšenie tejto konkurencieschopnosti, prilákanie väčšieho množstva zahraničných filmových 
koprodukcií, čo môže priniesť aj ďalšie pozitívne efekty. SBA sa domnieva, že hlavným účelom 
návrhu je podporiť audiovizuálny priemysel na Slovensku, a preto SBA žiada, aby časť 9 Vplyvy 
navrhovaného materiálu, v ktorej predkladateľ uvádza žiadny vplyv bola uvedená do súladu 
s vyššie uvádzanými informáciami. 

2. V súvislosti s pripomienkou v bode 1 SBA žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov 
na podnikateľské prostredie. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/11/023 
 
V Bratislave dňa 17.12.2018 
 

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 12.12.2018 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 vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo 
verejnom obstarávaní 
 
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, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov ako aj  Analýze vplyvov na PP zaškrtol pozitívny vplyv 
na PP vrátane MSP, ktorý však kvalitatívne nepopísal a ani kvantitatívne nevyčíslil v Analýze 
vplyvov na PP. Týmto žiadame predkladateľa o uvedenie v Analýze vplyvov na PP aspoň 
popisom (kvalitatívne), v čom budú pozitívne zmeny na dodávateľov systémov elektronickej 
komunikácie spočívať. 

 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/11/024 
 
V Bratislave dňa 18.12.2018 
 

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 17.12.2018 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, bez priameho vplyvu MSP, čo 
predkladateľ potvrdzuje aj označením vplyvu len na veľké podniky v Analýze vplyvov na PP, jeho 
následným kvalitatívnym popisom ako aj kvantifikáciou nákladov jednotlivých novovznikajúcich 
administratívnych povinností.  
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje žiadnu pripomienku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/001 
 
V Bratislave dňa 12.12.2018 
 

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 03.12.2018 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 financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného 
formulára o jednotlivých zložkách poistného 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  
 

1. SBA žiada predkladateľa o zahrnutie administratívnych nákladov stanovených expertným 
odhadom do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie s uvedením rozpätia nákladov 



 

 

 

 

 

 

 

 

v závislosti od spôsobu poskytnutia formuláru (písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom 
médiu) s bližším vysvetlením pod tabuľkou. Zároveň SBA odporúča predkladateľovi nahradiť 
súčasné nulové celkové náklady regulácie označením N/A, nakoľko toto označenie pravdivejšie 
odráža skutočnosť vzniku nákladov dotknutých podnikateľských subjektov.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/002 
 
V Bratislave dňa 13.12.2018 
 

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 04.12.2018 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 predbežného stanoviska Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Európsky obranný fond 
 
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, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  
 

1. SBA odporúča predkladateľovi v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie nahradiť 
súčasné nulové celkové náklady regulácie na celé podnikateľské prostredie označením N/A, 



 

 

 

 

 

 

 

 

nakoľko toto označenie pravdivejšie odráža skutočnosť vzniku nákladov dotknutých 
podnikateľských subjektov.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/003 
 
V Bratislave dňa 13.12.2018 
 

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 05.12.2018 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 predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných 
občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb 
 
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 žiadny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/004 
 
V Bratislave dňa 11.12.2018 
 

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 05.12.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) 
 
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, vrátane MSP, pričom tento vplyv 
predkladateľ vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/007 
 
V Bratislave dňa 08.01.2019 
 

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 20.12.2018 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 zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom tento vplyv predkladateľ vyznačil 
v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal a tiež vyčíslil v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu uplatňuje nasledovnú obyčajnú pripomienku. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ v časti 3.3.4. Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie nevyčíslil administratívne náklady na celé podnikateľské prostredie, pričom však vyčíslil 
tieto náklady na jeden podnikateľský subjekt. Nakoľko vynechanie týchto nákladov z výpočtu 
skresľuje výslednú sumu nákladov na celé podnikateľské prostredie, CLR žiada predkladateľa 
o kvalifikovaný odhad týchto administratívnych nákladov na celé 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 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/012 
 
V Bratislave dňa 18.12.2018 
 

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 14.12.2018 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: 
 
Legislatívny zámer k návrhu zákona o komore verejného obstarávania 
 
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, vrátane MSP, čo predkladateľ uvádza 
tak v priloženej Doložke vybraných vplyvov ako aj v Analýze vplyvov na PP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA odporúča predkladateľovi v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy 
vplyvov na PP uviesť namiesto „0“ ako vyjadrenia nákladov označenie „N/A“, nakoľko 
samotný predkladateľ vplyvy kvalitatívne popisuje, ale uvádza nemožnosť ich vyčíslenia. T. j.  
náklady nie sú nulové („0“), ale nevyčísliteľné („N/A“)  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/015 
 
V Bratislave dňa 17.12.2018 
 

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 14.12.2018 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 predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia, ktorým sa mení 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch 
(doručovanie písomností) 
 
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 vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné 
pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o doplnenie časti 3.3.3. Administratívne náklady o skutočnosti, ktoré 
prinesú dotknutým podnikateľským subjektom zníženie nákladov v tejto oblasti v súvislosti 
s digitalizáciou procesu – úspora času pri doručovaní, zrýchlenie súdnych konaní s cezhraničnými 
aspektmi a pod. 

2. Zároveň SBA žiada o podrobnejší popis časti 3.3.1. Priame finančné náklady, nakoľko sa vo 
vlastnom materiáli uvádza, že právna úprava prinesie vyššie zisky u poskytovateľov rôznych 
služieb v tejto oblasti a daná časť neobsahuje bližšie vysvetlenie, akým spôsobom subjekty vyššie 
zisky dosiahnu. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/016 
 
V Bratislave dňa 17.12.2018 
 

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 14.12.2018 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 predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28.mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach 
 
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 vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné 
pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o doplnenie časti 3.3.3. Administratívne náklady o skutočnosti, ktoré 
prinesú dotknutým podnikateľským subjektom zníženie nákladov v tejto oblasti v súvislosti 
s digitalizáciou procesu – rýchlosť a efektívnosť vykonávania dôkazov, zrýchlenie súdnych konaní 
s cezhraničnými aspektmi a pod. 

2. Zároveň SBA žiada predkladateľa o vysvetlenie k popisu v časti 3.3.1. Priame finančné náklady, 
nakoľko neuvádza, ako môžu potenciálne vzniknúť pre dotknuté subjekty priame finančné náklady 
a čo predstavuje pojem „prispôsobenie IT systémov“ a s tým súvisiace dočasné zníženie nákladov. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/019 
 
V Bratislave dňa 21.12.2018 
 

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 18.12.2018 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: 
 
Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 
 
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, vrátane MSP, pričom tento vplyv predkladateľ vyznačil 
v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/020 
 
V Bratislave dňa 03.01.2019 
 

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 17.12.2018 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 ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom 
priestore 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom tento vplyv predkladateľ vyznačil 
v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal a kvantifikoval v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/022 
 
V Bratislave dňa 21.12.2018 
 

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 19.12.2018 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 – 2048 
 
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, vrátane MSP.   
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  
 

1. SBA odporúča predkladateľovi nahradiť súčasné nulové celkové náklady regulácie označením 
N/A, nakoľko toto označenie pravdivejšie odráža skutočnosť vzniku nákladov dotknutých podnikateľských 
subjektov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/022 
 
V Bratislave dňa 21.12.2018 
 

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 19.12.2018 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 – 2048 
 
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, vrátane MSP.   
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  
 

1. SBA odporúča predkladateľovi nahradiť súčasné nulové celkové náklady regulácie označením 
N/A, nakoľko toto označenie pravdivejšie odráža skutočnosť vzniku nákladov dotknutých podnikateľských 
subjektov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


