
 

 

 
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 
2018/02/014 
 
V Bratislave dňa 20.06.2018 
 

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 07.06.2018 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. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 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.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má 
nasledovné zásadné  pripomienky. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ nevyplnil časť 5. Alternatívne riešenia Doložky vybraných vplyvov (ďalej len 
„Doložka“). SBA žiada predkladateľa o doplnenie časti 5. Alternatívne riešenia Doložky a to 
najmä pri novelizovaných ustanoveniach, ktorých zmeny nevyplývajú z transpozície smerníc EÚ. 
SBA žiada predkladateľa o vyplnenie časti 5. aj v prípade, že neboli zvažované alternatívne 
riešenia.  
 

 Predkladateľ zároveň nevyčíslil časť 12. Zdroje Doložky, pričom sa však napr. vo všeobecnej časti 
Dôvodovej správy odvoláva pri zrušení inštitútu zábezpeky na analýzu Finančného riaditeľstva 
SR. SBA žiada predkladateľa o vyplnenie časti 12. Zdroje Doložky, aby bolo zrejmé, na základe 
akých analytických výstupov sa rozhodol novelizovať iné ustanovenia zákona, ako napr. povinnosť 
oslobodiť dodanie stavby/nájomné pri užívaní stavby určenej na bývanie od dane z pridanej 
hodnoty (§ 38, ods. 7 a 8). 

 

 Predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
uvádza zvýšenie administratívnych nákladov v súvislosti so zmenami v právnej úprave zdaňovania 
dodania nehnuteľnosti a v právnej úprave zdaňovania prenájmu nehnuteľnosti. Novelou zákona 
sa však upravuje viacero inštitútov, ktoré budú mať dopad na administratívne náklady 
dotknutých subjektov.  Nový ods. 3 v § 53 napr. ukladá platiteľovi dane, ktorý si uplatnil 
odpočítanie dane z poskytnutej platby na budúce dodanie tovarov alebo služieb, povinnosť 
vykonať opravu odpočítanej dane z poskytnutej platby, ak na základe objektívnych skutočností 
vyjde najavo, že sa dodanie tovarov alebo služieb, na ktoré poskytol preddavok, neuskutoční. 
Taktiež sa vložením § 54d do zákona zavádza povinnosť upraviť odpočítanú daň pri hnuteľnom 
investičnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na 
podnikanie.  
SBA z vyššie uvedených dôvodov žiada predkladateľa o doplnenie všetkých novovzniknutých 
administratívnych nákladov vyplývajúcich z novely zákona. 
 

 Predkladateľ v časti 3.3.1 Priame finančné náklady Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
uvádza, že predmetnou novelou zákona nedochádza ani k zvýšeniu, ani k zníženiu priamych 
finančných nákladov. Zároveň však predkladateľ konštatuje v Analýze vplyvov na rozpočet 
verejnej správy, že opatrenia prijaté v predkladanom návrhu zákona prispejú k zvýšenému výberu 
DPH, čím bude vykrytý v plnom rozsahu výpadok na príjmovej strane spôsobený zavedením 
nových opatrení. Taktiež je napr. prostredníctvom doplnenia § 38 o ods. 7 zrejmé, že platitelia 
dane budú povinní upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti (t.j. vrátiť DPH do 
štátneho rozpočtu), čo znamená priamy finančný vplyv na dotknuté podnikateľské subjekty.  
SBA preto žiada predkladateľa o vyznačenie všetkých priamych finančných vplyvov na 
podnikateľské subjekty plynúcich z novely zákona.   

 
 

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 
2018/04/007 
 
V Bratislave dňa 02.07.2018 
 

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 27.06.2018 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. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na 
finančnom trhu 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, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovnú zásadnú pripomienku. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľom vypracovaná Doložka vybraných vplyvov, ako aj Analýza vplyvov na 
podnikateľské prostredie, popisujú výlučne zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 747/2004 Z.z. 
o dohľade nad finančným trhom. Avšak, vlastný materiál predložený do predbežného 
pripomienkového konania je podstatne rozsiahlejší a obsahuje novely viacerých právnych 
predpisov. SBA preto považuje súčasnú podobu Doložky vybraných vplyvov, ako aj Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie, za absolútne nedostačujúcu.  
Na základe vyššie uvedeného žiada SBA o doplnenie Doložky vybraných vplyvov a Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie o všetky zmeny plynúce z materiálu predloženého do 
predbežného pripomienkového konania v celom jeho rozsahu. 

 
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 
2018/04/021 
 
V Bratislave dňa 03.07.2018 
 

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 21.06.2018 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. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v znení zákona č. 314/2016 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, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane 
MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a čiastočne popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nakoľko sa návrhom novely predlžuje výnimka pre sprístupnenie určitých elektrických 
a elektronických zariadení na trhu (povoľuje sa, aby elektrické a elektronické zariadenia, na ktoré sa 
nevzťahoval rozsah pôsobnosti tohto zákona ostali sprístupnené na trhu až do 22. júla 2019), vytvárajú 
sa výnimky a dochádza k prechodu niektorých zariadení do zoznamu vyňatých zariadení, nevznikajú 
podnikateľom žiadne nové povinnosti, pričom v danej súvislosti možno hovoriť o pravdepodobnom 
znížení administratívnych nákladov dotknutých podnikateľských subjektov. 
 
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 
2018/05/002 
 
V Bratislave dňa 04.07.2018 
 

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 29.06.2018 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. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových 
plynoch 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.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovnú obyčajnú  
pripomienku. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 § 3 zákona sa dopĺňa o ods. 5, ktorým sa ustanovuje povinnosť pre výrobcu a dovozcu fluórovaných 
uhľovodíkov každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok 
na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Komisia. 
V súvislosti s touto povinnosťou sa dá očakávať zvýšenie administratívnych nákladov pre dotknuté 
podnikateľské subjekty.  
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie týchto administratívnych nákladov do časti 3.3.3 
Administratívne náklady Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
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 
2018/05/008 
 
V Bratislave dňa 02.07.2018 
 

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 26.06.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o predložení na záverečné posúdenie vybraných 
vplyvov, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 
smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom 
alebo mutagénom pri práci 
 
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, čo zároveň predkladateľ vyznačil 
v Doložke vybraných vplyvov a podrobne popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie 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 
2018/05/010 
 
V Bratislave dňa 11.06.2018 
 

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 30.05.2018 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. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) 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, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP, čo predkladateľ vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie však uplatňuje SBA nasledovné zásadné pripomienky: 
 

 Predkladateľ v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uviedol len jeden prípad vzniku priamych 
finančných nákladov, ale predovšetkým v súvislosti so zvýšením dolnej hranice pokút ukladaných 
za porušenie povinností, by sme chceli predkladateľa požiadať o popis a vyčíslenie týchto 
nákladov. Domnievame sa, že vzhľadom na skutočnosť, že zástupcovia Asociácie vodárenských 
spoločností (pri ktorých uvádzate, že sú vlastníkmi a prevádzkovateľmi väčšiny verejných 
vodovodov a kanalizácií) viete aspoň odhadom určiť počet dotknutých subjektov a vyčísliť vyššie 
uvedené náklady.  

 Rovnako žiadame predkladateľa, aby upravil formuláciu v časti 3.3.3 Administratívne náklady, 
nakoľko sa náklady netýkajú v tomto prípade primárne zamestnávateľov, ale popísania 
a vyčíslenia administratívnych nákladov v súvislosti so vznikom informačných povinností, či 
povinnosti vo forme preukazovania využitia rezervy na obnovu majetku orgánom štátnej vodnej 
správy zo strany vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií. 

 V súvislosti s vyššie uvedeným, žiadame predkladateľa o zahrnutie týchto údajov aj do časti 3.3.4 
Súhrnná tabuľka nákladov regulácie.  

 
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 
2018/05/010 
 
V Bratislave dňa 29.06.2018 
 

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 18.06.2018 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) 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, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP, čo predkladateľ vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a v porovnaní 
s predchádzajúcim materiálom aj detailnejšie popísal jednotlivé náklady regulácie v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie a zdôvodnil, v ktorých prípadoch ich nie je možné kvantifikovať. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie však uplatňuje SBA predsa len nasledovné zásadné 
pripomienky: 
 

 Predkladateľ v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uviedol len jeden prípad vzniku priamych 
finančných nákladov v súvislosti so zaústením novej kanalizačnej prípojky, ale opomenul 
spomenúť vznik priamych finančných nákladov v súvislosti so zvýšením dolnej hranice pokút 
ukladaných za porušenie povinností. Týmto by sme chceli predkladateľa požiadať o zahrnutie aj 
týchto nákladov do časti 3.3.1, výšku ktorých, mimochodom, uvádza v Analýze vplyvov na 
rozpočet verejnej správy. Keďže nie je možné určiť množstvo sankcionovaných subjektov, stačí 
uvedenie výšky novej sankcie. 

 Rovnako žiadame predkladateľa, aby v časti 3.3.3 Administratívne náklady okrem popísania 
skúsil zároveň aj vyčísliť administratívne náklady, ktoré vlastníkom verejných vodovodov a 
kanalizácií vzniknú zavedením povinnosti preukazovať využitie rezervy na obnovu majetku 
orgánom štátnej vodnej správy. 

 V súvislosti s vyššie uvedeným žiadame predkladateľa o zahrnutie týchto údajov aj do časti 3.3.4 
Súhrnná tabuľka nákladov regulácie.  

 
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 
2018/06/001 
 
V Bratislave dňa 08.06.2018 
 

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 06.06.2018 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, 
zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 
 
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 
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 
2018/06/003 
 
V Bratislave dňa 12.06.2018 
 

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 07.06.2018 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 
menia nariadenia (EÚ) č. 594/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových 
trhov MSP 
 
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 Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 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 
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 
2018/06/004 
 
V Bratislave dňa 20.06.2018 
 

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 13.06.2018 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 Národnej banky Slovenska z....2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní 
finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 
 
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 negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov, ako aj veľmi kvalitne zaznamenal prostredníctvom kvantifikácie 
administratívnych nákladov a kvalitatívneho popisu potenciálnych nepriamych finančných 
nákladov v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 SBA žiada predkladateľa aby v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie v kolonke „Nepriame finančné náklady“ namiesto 
uvádzania „0“ uviedol „+/nie je však možné kvantifikovať“, nakoľko v rámci ich kvalitatívneho 
popisu uvádza: „Dodatočné náklady sú potrebné najmä v súvislosti s prípravou interných procesov 
systematického zberu dát a prípravy na štvrťročné vykazovanie“. 

 
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 
2018/06/005 
 
V Bratislave dňa 25.06.2018 
 

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 12.06.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu 
určitých plastových výrobkov na životné prostredie 
 
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 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 
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 
2018/06/007 
 
V Bratislave dňa 18.06.2018 
 

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 13.06.2018 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony 
čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia 
 
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 negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, bez vplyvu na MSP, čo však predkladateľ 
nevyznačil v Doložke vybraných vplyvov, len ich stručne popísal v časti 10 Poznámky. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného uplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov nasledujúcu zásadnú 
pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa o identifikáciu negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie, 
bez žiadneho vplyvu na MSP v časti 9 Vplyvy navrhovaného materiálu, čomu by reálne 
zodpovedal popis v časti 10, kde predkladateľ uvádza, že „návrh predpokladá zvýšenie výdavkov 
zdravotných poisťovní...“. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA uplatňuje tiež zásadnú pripomienku: 
 

 v súvislosti s požiadavkou na vypracovanie a priloženie Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie k ostatným materiálom predkladateľa a zahrnutie spomínaných nákladov v podobe 
kvalitatívneho popisu a kvantitatívneho vyčíslenia 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 
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 
2018/06/008 
 
V Bratislave dňa 18.06.2018 
 

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 13.06.2018 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov 
 
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 negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, bez vplyvu na MSP, čo však predkladateľ 
nevyznačil v Doložke vybraných vplyvov, len ich stručne popísal v časti 10 Poznámky. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného uplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov nasledujúcu zásadnú 
pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa o identifikáciu negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie, 
bez žiadneho vplyvu na MSP v časti 9 Vplyvy navrhovaného materiálu, čomu by reálne 
zodpovedal popis v časti 10, kde predkladateľ uvádza, že „návrh predpokladá zvýšenie výdavkov 
zdravotných poisťovní...“. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA uplatňuje tiež zásadnú pripomienku: 
 

 v súvislosti s požiadavkou na vypracovanie a priloženie Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie k ostatným materiálom predkladateľa a zahrnutie spomínaných nákladov v podobe 
kvalitatívneho popisu a kvantitatívneho vyčíslenia 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 
2018/06/009 
 
V Bratislave dňa 28.06.2018 
 

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 15.06.2018 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 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ... 2018, o 
informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia 
 
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, marginálny negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
bez vplyvu na MSP, čo predkladateľ nevyznačil v Doložke vybraných vplyvov, iba tento vplyv čiastočne 
popísal v časti Poznámky. Z toho dôvodu predkladateľ nevypracoval ani príslušnú Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
Na základe horeuvedeného uplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov nasledujúcu zásadnú 
pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie 
v Doložke vybraných vplyvov, na ktorý bude nadväzovať textová časť uvedená v Poznámkach. 
Dotknutým podnikateľským subjektom vzniká nová povinnosť zasielať informáciu o dávkach 
z doplnkového dôchodkového sporenia účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ktorý sa 
blíži k dosiahnutiu dôchodkového veku) v podobe štandardizovaného dokumentu a aj keď 
predkladateľ argumentuje elektronickou formou zasielania (v ojedinelých prípadoch zasielaním na 
korešpondenčnú adresu), abstrahuje od nákladov, ktoré dotknutým subjektom vzniknú v súvislosti 
s nastavením elektronického systému, zakomponovaním nového dokumentu do už zasielanej 
dokumentácie a prípadného zaškolenia zamestnancov.  

 
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 
2018/06/010 
 
V Bratislave dňa 28.06.2018 
 

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 15.06.2018 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. 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, prevažne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 
vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov iba čiastočne. Zároveň predkladateľ 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nevyčíslil negatívne ani potenciálne 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 MSP v Doložke vybraných 
vplyvov, nakoľko dotknuté podnikateľské subjekty spadajú aj do tejto kategórie. 

 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. Napriek tejto argumentácii SBA žiada 
predkladateľa o vyčíslenie aspoň približných nákladov na celé podnikateľské prostredie, 
vrátane vyčíslenia na 1 podnikateľský subjekt prostredníctvom uplatnenia zjednodušených 
predpokladov. Materiálno-technické a personálne 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 
2018/06/013 
 
V Bratislave dňa 09.07.2018 
 

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 26.06.2018 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 EP a Rady o podpore spravodlivosti 
a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb 
 
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 negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane MSP, čo predkladateľ 
vyznačil v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Tieto negatívne ako aj pozitívne 
vplyvy predkladateľ kvalitatívne popísal, pričom SBA súhlasí, že v tomto štádiu, kedy je nariadenie ešte len 
vo verzii návru a teda nie je známa jeho finálna verzia, kvantifikáciu nie je možné vykonať.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného neuplatňuje SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie žiadne 
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 
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 
2018/06/015 
 
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 27.06.2018 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 opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-xx/2018-OL, ktorým sa 
mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, 
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 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 avšak predkladateľ neuvádza, aký vplyv ma materiál 
na MSP, nakoľko v príslušnej Doložke vybraných vplyvov absentuje riadok uvádzajúci vplyv na 
MSP. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného uplatňuje SBA k Doložke vybraných vplyvov nasledujúcu zásadnú 
pripomienku: 

 SBA žiada predkladateľa o identifikáciu vplyvov na MSP v časti 9 Vplyvy navrhovaného 
materiálu, nakoľko jej súčasťou je aj vyznačenie vplyvu na MSP, a to buď pozitívny, negatívny 
alebo žiadny, aby z Doložky vybraných vplyvov bolo jasné, aký vplyv ma predkladaný materiál na 
mikro, malé a stredné podniky.  

 
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 
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 
2018/06/016 
 
V Bratislave dňa 11.07.2018 
 

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 27.06.2018 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 stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ 
 
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 vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá je súčasťou stanoviska. Tieto pozitívne vplyvy 
predkladateľ kvalitatívne popísal, pričom SBA súhlasí, že v tomto štádiu, kedy je nariadenie ešte len vo 
verzii návru a teda nie je známa jeho finálna verzia, ako aj z dôvodu, že ide len o nepriamy pozitívny vplyv, 
kvantifikáciu potenciálnych úspor nie je možné vykonať.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného neuplatňuje SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie žiadne 
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 
2018/06/017 
 
V Bratislave dňa 04.07.2018 
 

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 22.06.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre 
nové ťažké úžitkové vozidlá 
 
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 predmetnému materiálu uplatňuje nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa, aby v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie popísal 
v príslušných častiach jednotlivé náklady, ktoré dotknutým podnikateľským subjektom vzniknú. 
V časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty predkladateľ uvádza, že sa predpokladá zvýšenie 
výrobných nákladov s dopadom na prevádzkovateľov dopravy. V súvislosti s tým žiadame, aby 
tieto náklady boli uvedené v časti 3.3 Náklady regulácie s ich rozdelením medzi priame/nepriame 
finančné náklady, resp. administratívne náklady. Predpokladáme, že u prevádzkovateľov dopravy 
pôjde o priame finančné náklady rozpätie ktorých uvádzate v časti 3.1; v prípade výrobcov zase 
pôjde o nepriame finančné náklady v podobe nevyhnutnosti zakúpenia nových technológií a pod. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 


