
 

 

 
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 
2017/12/003 
 
V Bratislave dňa 24.07.2018 
 

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 12.07.2018 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. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony  
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP. 
 
V súvislosti s vyššie identifikovaným vplyvom SBA žiada predkladateľa o súčasné vyznačenie negatívneho 
vplyvu v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov, aby tam uvedený stav zodpovedal skutočnosti 



 

 

 

 

 

 

 

 

a faktom uvedeným vo vlastnom materiáli, nakoľko predkladateľ sám uvádza, že materiál tiež „...na jednej 
strane zvyšuje nároky na partnerov verejného sektora“. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné 
pripomienky: 
 

 V časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty predkladateľ uvádza len jeden okruh subjektov 
dotknutých návrhom zákona, ale ten sa dotýka nielen podnikateľov vylúčených z pôsobnosti 
zákona, ale aj ostatných z pozície partnerov verejného sektora a oprávnených osôb; žiadame 
preto o ich uvedenie do tejto časti Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, aby bolo zrejmé, 
že novelou sa nezavádza len táto konkrétna zmena spočívajúca v zmene pôsobnosti zákona. 

 V časti 3.3.1 Priame finančné náklady predkladateľ popísal jednotlivé zmeny, ktoré vedú 
k zníženiu priamych finančných nákladov, ale ani na príklade sa nepokúsil toto zníženie 
kvantifikovať, a to aj napriek tomu, že disponuje podkladmi pre vyčíslenie subjektov z radov 
partnerov verejného sektora, ako aj oprávnených osôb. Žiadame preto, aby predkladateľ okrem 
kvalitatívneho popisu zahrnul do tejto časti aj kvantifikáciu zníženia nákladov a uviedol toto číslo 
aj do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie. 

 Predkladateľ uvádza viacero zmien, ktoré zvyšujú, resp. znižujú administratívne náklady 
podnikateľských subjektov, napr. „...zavádza sa povinnosť oznamovať registrujúcemu orgánu 
nielen zmenu údajov o konečných užívateľoch výhod, ale aj akékoľvek zmeny vo vlastníckej či 
riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, a to do 60 dní od kedy uvedená zmena nastala, 
ako aj povinnosť priložiť aktualizovaný verifikačný dokument...“. Žiadame o uvedenie týchto 
nákladov do časti 3.3.3 Administratívne náklady a v prípade, že predkladateľ bude vedieť tieto 
náklady aj vyčísliť, aj o zaradenie do časti 3.3.4. 

 V časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu  by sme predkladateľovi 
odporučili uviesť dôvody vylúčenia určitých subjektov z pôsobnosti zákona, nakoľko odôvodňuje 
tieto zmeny práve v súvislosti s konkurencieschopnosťou, napr. registráciou Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banky „...stávajú sa podmienky, za ktorých Slovenská záručná a rozvojová banka, a. 
s. tieto finančné služby poskytuje reálne menej výhodnými“, ďalej zmena, v rámci ktorej „...sa 
umožní vykonávanie činnosti oprávnenej osoby aj zahraničným oprávnených osobám, ak 
vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky“. 
 

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 
2018/01/019 
 
V Bratislave dňa 02.08.2018 
 

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 23.07.2018 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 šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, ostatných hospodárskych zvierat a 
zveri z farmového chovu (zákon o plemenitbe zvierat) 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane 
MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA neuplatňuje k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 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 
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 
2018/04/012 
 
V Bratislave dňa 02.08.2018 
 

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 20.07.2018 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. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji 
tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov 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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane 
MSP, pričom vplyv na MSP predkladateľ opomenul vyznačiť v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov. 
 
 
V súvislosti s vyššie uvedeným SBA žiada predkladateľa o súčasné vyznačenie negatívneho vplyvu 
predloženého materiálu na MSP v Doložke vybraných vplyvov, ktorý vzniká aj napriek v Analýze vplyvov 



 

 

 

 

 

 

 

 

na podnikateľské prostredie uvedenú výnimku, pričom aj sám predkladateľ v Analýze uvádza vplyv na 
„všetky kategórie podnikov“. 
 
 SBA zároveň uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúce zásadné pripomienky: 
 

 Predkladateľ v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie uvádza náklady regulácie na 
celé podnikateľské prostredie v sume 3 500 000 EUR, zároveň však v príslušnej časti neuvádza 
počet dotknutých subjektov a následne v časti 3.3.1 Priame finančné náklady postup, ako sa 
k tomuto číslu dopracoval. Na základe týchto skutočností žiadame predkladateľa o uvedenie 
postupu výpočtu priamych finančných nákladov, ktoré podnikateľom vzniknú a následne uvedenie 
množstva dotknutých podnikateľských subjektov do časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty.  

 v časti 3.3.3 Administratívne náklady predkladateľ uviedol, že návrhom sa zavádza „úplne nová 
sada povinností“, ale nešpecifikuje o ktoré konkrétne pôjde. V tejto súvislosti žiadame 
predkladateľa aspoň o stručný popis týchto povinností vzťahujúcich sa na výrobcov, dovozcov 
a distribútorov tabakových výrobkov. 
 

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 
2018/04/020 
 
V Bratislave dňa 18.07.2018 
 

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 13.07.2018 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. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 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 
zakladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a kvalitatívne popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného uplatňuje SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúcu 
obyčajnú pripomienku:  
 

1. SBA odporúča predkladateľovi, aby novo ustanovenú oznamovaciu povinnosť 
zamestnávateľa oznamovať výsledky inšpekcie práce odborom do 7 dní od jej uskutočnenia 
kvantifikoval aspoň na jedného zamestnávateľa použitím postupu podľa Kalkulačky nákladov 
regulácie.  

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie
http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
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 
2018/05/001 
 
V Bratislave dňa 24.07.2018 
 

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 11.07.2018 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 Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov 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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, prevažne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, keďže poplatky, ktoré sa v súvislosti so zmenami zavádzajú sú nastavené v 
pomerne prijateľnej výške. Tento vplyv predkladateľ zároveň vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných 
vplyvov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné 
pripomienky: 
 

 SBA oceňuje, že zo strany predkladateľa došlo k vyčísleniu nákladov na jedného podnikateľa 
v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, ale zároveň žiada predkladateľa, keďže 
v časti 3.1 Dotknuté subjekty konštatuje, že nie je možné určiť počet dotknutých subjektov, aby 
neuvádzal rovnaké hodnoty aj v časti „Náklady na celé podnikateľské prostredie“. 

 Zároveň SBA žiada predkladateľa o stručný popis zmien v nákladoch v časti 3.3.3 
Administratívne náklady, keďže súčasťou tejto časti je aj odstránenie, resp. úprava 
informačných povinností a jednotlivými zmenami regulácie dochádza napr. k odstráneniu 
povinnosti osobnej návštevy okresného úradu a pod. 

 
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 
2018/05/001 
 
V Bratislave dňa 07.08.2018 
 

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 02.08.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného opätovného predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov 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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, prevažne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, keďže poplatky, ktoré sa v súvislosti so zmenami zavádzajú sú nastavené v 
pomerne prijateľnej výške. Tento vplyv predkladateľ zároveň vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných 
vplyvov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje žiadne ďalšie 
pripomienky, nakoľko zo strany predkladateľa došlo k zapracovaniu skôr uplatnených pripomienok. 
 

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 
2018/06/010 
 
V Bratislave dňa 20.07.2018 
 

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 09.07.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného 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. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne 
materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební 
a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na 
liečenie 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, pričom predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov iba vplyv pozitívny (v riadnom 
predbežnom pripomienkovom konaní pritom vyznačil negatívny vplyv). Zároveň predkladateľ v Analýze 



 

 

 

 

 

 

 

 

vplyvov na podnikateľské prostredie nevyčíslil negatívne ani pozitívne vplyvy, iba ich sčasti kvalitatívne 
popísal.  
 
Na základe horeuvedeného uplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie nasledujúce zásadné pripomienky: 
 

 SBA žiada predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, 
vrátane MSP v Doložke vybraných vplyvov, nakoľko materiál nezakladá len pozitívny vplyv. 

 Predkladateľ uvádza, že vzhľadom na rozsah zmien a počet dotknutých subjektov (30) uvedených 
v predmetnom materiáli, z ktorých väčšinu už dotknuté subjekty zakomponovali do svojho 
podnikania v snahe zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na európskom trhu, nebude mať materiál 
zásadný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Vzhľadom na rozdielne indikačné zameranie 
a počet lôžok prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební uvádza predkladateľ, že je 
náročné vyčísliť konkrétne náklady na jedného podnikateľa. Avšak materiálno-technické 
vybavenie, ktoré predkladateľ popisuje vo vlastnom návrhu, by mal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie identifikovať a minimálne kvalitatívnym popisom vysvetliť ich 
negatívny/pozitívny vplyv 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 
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 
2018/07/001 
 
V Bratislave dňa 13.07.2018 
 

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 02.07.2018 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. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 
z alkoholických nápojov 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 pozitívne a zároveň negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane MSP, čo predkladateľ 
zdokumentoval v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
K spôsobu kvalitatívneho popisu a ku kvantifikácii uplatňuje SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Náklady súvisiace s povinnosťou označovania pohonných látok identifikačnou látkou a s 
tým súvisiaca povinnosť výkonu laboratórnych testov predstavujú nepriame a nie priame 
finančné náklady. SBA odporúča predkladateľa o vyňatie ich popisu z priamych finančných 
nákladov (kam patria náklady typu poplatky, dane, clá, a pod.) a umiestnenie do časti 3.3.2 
Nepriame finančné náklady. 

2. SBA má za to, že ak predkladateľ disponuje počtom registrovaných subjektov a identifikoval 
jednotkovú cenu povinnosti na 1000 l, v kvantifikácii by mal smerovať k vyčísleniu dopadov 
na všetky dotknuté podnikateľské subjekty a vynásobiť tak jednotkovú cenu povinnosti 
počtom litrov minerálneho oleja, ktoré relevantní podnikateľské subjekty, uviedli za 
posledný kalendárny rok na daňovom území do daňového voľného obehu. 

3. SBA zároveň žiada predkladateľa o identifikáciu počtu MSP z radu dotknutých 
podnikateľských subjektov. 

 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky 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 
2018/07/005 
 
V Bratislave dňa 06.07.2018 
 

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 02.07.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, čo zároveň predkladateľ vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov. 
 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu zásadnú 
pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa, aby sa v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.3 
Administratívne náklady pokúsil o kvantifikáciu nákladov, ktoré súvisia s povinnosťami tu 
uvedenými a zároveň o ich uvedenie do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú zásadnú 
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 
2018/07/006 
 
V Bratislave dňa 06.07.2018 
 
 

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 02.07.2018 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: 
 
Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020 (OP VaI), 
verzia 4.0 
 
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 predloženému materiálu neuplatňuje 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 
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 
2018/07/007 
 
V Bratislave dňa 07.08.2018 
 

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 25.07.2018 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 Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 vzhľadom na to, že dochádza k zavedeniu formálnej úpravy dvoch žiadostí (žiadosť o zápis 
exekúcie a žiadosť o zápis súdneho sporu do registra), SBA žiada predkladateľa o vyčíslenie 
administratívnych nákladov spojených s vyplnením a predložením týchto žiadostí v časti 
3.3.3 Administratívne náklady. Pri vyčísľovaní týchto nákladov môže využiť kalkulačku nákladov 
regulácie. Nakoľko sa predkladateľ odvoláva na nemožnosť objektívneho vyčíslenia 
administratívnych nákladov spojených s týmito žiadosťami, na celé podnikateľské prostredie 
(vzhľadom na to, že nemá vedomosť o tom, ako často sa zapísaný dizajn stáva predmetom 
exekúcie či súdneho sporu, pričom predpokladá, že ide o nízke percento), žiadame o vyčíslenie 
aspoň na 1 dotknutý podnikateľský subjekt, aby v prípade využitia možnosti podať jednu 
z týchto žiadostí, disponoval predstavou o jej administratívnej náročnosti. Zároveň SBA odporúča 
predkladateľovi vyčísliť aj zníženie administratívnych nákladov, ku ktorým dochádza z dôvodu 
zníženia počtu vyhotovení niektorých podaní, resp. súčastí prihlášky dizajnu.  

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie
https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
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 
2018/07/008 
 
V Bratislave dňa 18.07.2018 
 

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 04.07.2018 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, 
ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na 
vybavenie na colné kontroly 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívny nepriamy vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
Na základe vyššie uvedeného neuplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie 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 
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 
2018/07/010 
 
V Bratislave dňa 10.07.2018 
 

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 09.07.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení 
európskeho nástroja stabilizácie investícií 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 
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 
2018/07/013 
 
V Bratislave dňa 17.07.2018 
 

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 12.07.2018 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 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým 
sa ustanovuje vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok 
účastníka, vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky a pravidlá 
na určenie prognóz dôchodkových dávok 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie bez vplyvu 
na MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a kvantifikoval v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného neuplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie 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 
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 
2018/07/016 
 
V Bratislave dňa 27.07.2018 
 

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 17.07.2018 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 predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom 
príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných 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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP.  
 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne zásadné námietky ani pripomienky, nakoľko je pravdepodobné, že návrh sa bude zrejme 
v zásadnejších líniách meniť, čo ovplyvní celkové vplyvy predmetného materiálu a taktiež ich vyčíslenie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje SBA nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 

 v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza predkladateľ náklady pre poskytovateľov služieb 
v podobe zavedenia nových postupov a poskytnutia odbornej prípravy svojim zamestnancom. Na 
druhej strane by podľa predkladateľa mohlo dôjsť vďaka harmonizácii k zníženiu zaťaženia pre 
tých poskytovateľov služieb, ktorí v súčasnosti reagujú na žiadosti o iné ako obsahové údaje, ktoré 
musia posúdiť podľa rôznych právnych predpisov všetkých členských štátov. Vzhľadom na 
charakter týchto nákladov, odporúčame predkladateľovi presunúť ich do časti 3.3.3 Administratívne 
náklady, nakoľko predmetnou úpravou dochádza k úprave existujúcej informačnej povinnosti 
a nevzniknú nové poplatky, odvody, dane či clá.  
 

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 

2018/07/017 

 

V Bratislave dňa 27.07.2018 

 

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 17.07.2018 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 predbežného stanoviska k návrhu smernice, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá 

určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní 

 

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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv 

na podnikateľské prostredie vrátane MSP.  

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské 

prostredie nemá žiadne zásadné námietky ani pripomienky, nakoľko je pravdepodobné, že návrh 

sa bude zrejme v zásadnejších líniách meniť, čo ovplyvní celkové vplyvy predmetného materiálu 

a taktiež ich vyčíslenie.  

K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje SBA nasledujúcu obyčajnú 

pripomienku: 

• v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza predkladateľ náklady pre poskytovateľov 

služieb v podobe zavedenia nových postupov a poskytnutia odbornej prípravy svojim 

zamestnancom. Na druhej strane by podľa predkladateľa mohlo dôjsť vďaka harmonizácii k 

zníženiu zaťaženia pre tých poskytovateľov služieb, ktorí v súčasnosti reagujú na žiadosti o iné 

ako obsahové údaje, ktoré musia posúdiť podľa rôznych právnych predpisov všetkých členských 

štátov. Vzhľadom na charakter týchto nákladov, odporúčame predkladateľovi presunúť ich do 

časti 3.3.3 Administratívne náklady, nakoľko predmetnou úpravou dochádza k úprave existujúcej 

informačnej povinnosti a nevzniknú nové poplatky, odvody, dane či clá.  

 

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 
2018/07/020 
 
V Bratislave dňa 30.07.2018 
 

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 24.07.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zriaďuje Program InvestEU 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP.  
 
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 
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 
2018/07/021 
 
V Bratislave dňa 01.08.2018 
 

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 27.07.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní 
pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1222/2009 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, prevažne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, nakoľko negatívny vplyv v podobe vzniku administratívnych nákladov je len mierny vzhľadom 
na to, že väčšina pravidiel bola zavedená už predchádzajúcim nariadením. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 SBA žiada predkladateľa, aby v časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na 
trhu uviedol okrem iného aj skutočnosť, že označovanie pneumatík na úrovni EÚ bude podporovať 
energeticky úsporné a bezpečné pneumatiky, ktoré znižujú hlučnosť vo všetkých členských 
štátoch, čím vytvorí pre tieto pneumatiky väčší trh, a tým aj väčšie stimuly pre odvetvie výroby 
pneumatík na ich vývoj. Tým sa zabezpečia rovnaké podmienky pre výrobcov a maloobchodníkov 
z hľadiska informácií poskytovaných spotrebiteľom v súvislosti s pneumatikami, ktoré sú na predaj 
na vnútornom trhu EÚ.  
 

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 
2018/07/022 
 
V Bratislave dňa 02.08.2018 
 

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 30.07.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych 
požiadavkách na opätovné využívanie vody 
 
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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, 
čo predkladateľ vyznačil v časti III. Vplyvy na vybrané oblasti Riadneho predbežného stanoviska a tiež 
bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


