
 

 

 
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 
2017/09/001 
 
V Bratislave dňa 31.05.2018 
 

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 18.05.2018 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. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov 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 pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov, ale v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie tieto pozitívne 
vplyvy nezohľadnil, t. j. ich ani kvalitatívne nepopísal.  
 
Na základe horeuvedeného uplatňuje SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zásadnú 
pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o identifikáciu pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie, 
ktorú označil v Doložke vybraných vplyvov, prostredníctvom aspoň kvalitatívneho popisu 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. SBA má za to, že zmeny spočívajúce napríklad 
v: 

 spresnení pojmov a postupov pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstránení nejasností 

pri jeho aplikácii v praxi, 

 upravení a spresnení postupu vedenia evidencie lesných pozemkov podľa 

obhospodarovateľov lesa a odborných lesných hospodárov,  

 sprísnení podmienok vykonávania náhodnej ťažby (pre riadne ťažiacich podnikateľov), 

 zadefinovaní postupov a princípov pri podielových spoluvlastníkoch prenajímaného 

pozemku, 

 spresnení ustanovení týkajúcich sa získavania odborných spôsobilostí v lesnom 

hospodárstve podľa zákona lesoch, najmä vo vzťahu k problematike podávania 

žiadostí. 

 ustanovení jednoznačnej, prehľadnej a jednoduchšej ochrany lesných pozemkov, 

vrátane zjednodušenia a zjednoznačnenia súvisiacich postupov a konaní, a ďalšie, 

ktoré predkladateľ popisuje v dôvodovej správe, by mal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 

identifikovať a kvalitatívnym popisom vysvetliť ich pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 

 
 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. vyššie uvedenú zásadnú 
pripomienku žiadame zahrnúť do jej 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 
2017/12/019 
 
V Bratislave dňa 21.5.2018 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 14.5.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o predložení na záverečné posúdenie, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o 
stavebnom sporení 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.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá žiadne 
námietky ani pripomienky.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/12/021 
 
V Bratislave dňa 14.05.2018 
 

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 04.05.2018 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 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov 
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 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, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a tiež bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2018/02/001 
 
V Bratislave dňa 16.05.2018 
 

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 11.05.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného záverečného posúdenia, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov 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 negatívny ako aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ nie 
len kvalitatívne popísal, ale tiež aj kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, berúc do 
úvahy vzhľadom na zmenu účinnosti oproti pôvodnému návrhu odlišné sumy sociálnych odvodov. 
 
Na základe horeuvedeného 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 
2018/02/024 
 
V Bratislave dňa 11.05.2018 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 03.05.2018 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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 
93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 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.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 predkladateľ v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty, uvádza zoznam dotknutých 
podnikateľských subjektov, pričom bližšie neuvádza ich počet. Nakoľko predkladateľ disponuje 
zoznamom hospodárskych subjektov, ktorý vedie vo svojom informačnom systéme, chceli by sme 
predkladateľa požiadať o uvedenie približného počtu dotknutých subjektov 
z podnikateľského prostredia.  

 v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza predkladateľ zjednodušenie pravidiel pre výpočet 
kaucie. V rámci stanovenia jednotného spôsobu pre výpočet kaucie chceme predkladateľa 
požiadať o bližšie uvedenie výpočtu výšky kaucie, t. j. sadzba 0,1 % z predpokladanej hodnoty 
zákazky alebo koncesie, najmenej však 2.000 eur a najviac 50.000 eur. 

 v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza predkladateľ úpravu výšky súdnych poplatkov 
smerom nadol, pričom ich zníženie by malo viesť k zvýšeniu podávania žalôb o určenie neplatnosti 
zmluvy zo strany podnikateľských subjektov. Nakoľko predkladateľ disponuje údajom o určení 
novej výšky súdnych poplatkov, chceme ho požiadať o ich uvedenie v danej časti spolu 
s pôvodnou výškou súdnych poplatkov, aby z Analýzy bolo zrejmé, k akej predpokladanej úspore 
v prípade využitia daného inštitútu, dôjde.  

 v časti 3.3.3 Administratívne náklady, odporúčame predkladateľovi uviesť predpokladané 
zníženie administratívnej záťaže MSP z dôvodu zvýšenia finančných limitov pre zákazky 
s nízkou hodnotou, zjednotenia finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky a zavedenia 
zákazok malého rozsahu, ktorých zadávanie by malo byť vyňaté spod pôsobnosti zákona 
o verejnom obstarávaní.  

 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené 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 
2018/03/001 
 
V Bratislave dňa 30.05.2018 
 

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 24.05.2018 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 o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil 
v Doložke vybraných vplyvov a tiež bližšie popísal a formou výpočtu na jeden podnikateľský subjekt aj 
kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ nevyplnil časti 5. Alternatívne riešenia a 12. Zdroje Doložky vybraných vplyvov, 
pričom najmä posudzovanie návrhov alternatívnych riešení problematiky by malo automaticky 
tvoriť súčasť tvorby právneho predpisu. V prípade, že predkladateľ neposúdil žiadne 
alternatívne riešenia problematiky, mal by túto skutočnosť uviesť.  

 Z Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie nie je jasné, ako predkladateľ vyčíslil priame 
finančné náklady na 1 podnikateľa vo výške 59 €. V časti 3.3.1 Priame finančné náklady 
predkladateľ spomína zníženie priamych finančných náklady na jedného podnikateľa v súvislosti 
so zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 
ton, ako aj možnosť vlastníka pozemku na ktorom sa nachádza skládka odpadov požadovať od 
prevádzkovateľa skládky jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku, ktorú môže v 
prípade potreby uplatniť aj na súde. SBA žiada predkladateľa o doplnenie vysvetlenia, ako sa 
dopracoval k čiastke 59 €.  

 Z Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie nie je jasné, ako predkladateľ vyčíslil 
administratívne náklady na 1 podnikateľa vo výške 22,60 €. Predkladateľ uvádza ušetrené 
administratívne náklady na jedného podnikateľa vo výške 19 € vyplývajúce zo skutočnosti. že 
dotknuté podnikateľské subjekty v prípade jednoduchých a drobných stavieb nebudú mať 
povinnosť vyžiadať si vyjadrenie od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k 
dokumentácii v kolaudačnom konaní. Predkladateľ uvádza zvýšenie administratívnej záťaže vo 
výške 3,60 € v súvislosti s preukázaním skutočnosti, že pri  plánovanej alebo uskutočňovanej 
cezhraničnej preprave batérií a akumulátorov nejde o použité batérie a akumulátory, ktoré sú 
odpadom. Nakoľko predkladateľ pravdepodobne spočítal ušetrené a novo vzniknuté 
administratívne náklady, SBA žiada predkladateľa o opravu výslednej čiastky 
administratívnych nákladov. 

 
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 
2018/03/012 
 
V Bratislave dňa 30.05.2018 
 

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 28.05.2018 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. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 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 prevažne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť SBA zároveň uvádza, že k posudzovanému materiálu uplatňuje 
nasledujúcu zásadnú pripomienku:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa o vypracovanie a zahrnutie Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie k ostatným podkladom a o bližšie popísanie a vyčíslenie jednotlivých nákladov, 
ktoré podnikateľom v súvislosti s návrhom vzniknú v príslušných častiach Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie, resp. o popísanie a vyčíslenie zníženia nákladov v prípade, že takéto 
návrh prináša a súčasne žiada o zahrnutie týchto údajov do súhrnnej tabuľky nákladov 
regulácie, vzhľadom na skutočnosť, že posudzovaný materiál výrazným spôsobom ovplyvní práve 
podnikateľské prostredie. 

 
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 
2018/04/006 
 
V Bratislave dňa 21.05.2018 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 14.05.2018 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 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, 
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z 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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov 
a tiež bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, nakoľko vyššie spomenuté opatrenie plní len vykonávaciu funkciu vo vzťahu k novele 
zákona o dani z poistenia, ktorá ukladá povinnosť subjektom vykonávajúcim poisťovaciu činnosť v 
odvetviach neživotného poistenia podávať daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, ktorým je 
kalendárny štvrťrok, že predkladateľ mal pristúpiť ku kvantifikácii nákladov, ktoré vzniknú, už v Analýze 



 

 

 

 

 

 

 

 

vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá bola súčasťou materiálov zasielaných k novele zákona o dani 
z poistenia. Predkladateľ materiálu sa však ani nepokúsil vyčísliť dopady na podnikateľské prostredie 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie.  
 
Z toho dôvodu SBA uplatňuje nasledujúcu zásadnú pripomienku: 

 SBA žiada predkladateľa o vyčíslenie nepriamych finančných nákladov a administratívnych 
nákladov v častiach 3.3.2 a 3.3.3 a v nadväznosti na to aj o vyplnenie časti 3.3.4 Súhrnná 
tabuľka nákladov regulácie v členení nákladov na 1 podnikateľský subjekt a na celé 
podnikateľské prostredie. 

 
 

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 
2018/05/012 
 
V Bratislave dňa 06.06.2018 
 

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 31.05.2018 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch 
úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu 
 
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. 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 
2018/05/013 
 
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 01.06.2018 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 Ministerstva financií SR k návrhu SMERNICE RADY, pokiaľ 
ide o sadzby dane z pridanej hodnoty 
 
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 prevažne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, čo predkladateľ čiastočne 
vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a kvalitatívne popísal v priloženej Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov  uplatňuje nasledujúcu zásadnú pripomienku: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa o vyznačenie vplyvu na MSP, nakoľko materiál predpokladá pozitívne 
a negatívne vplyvy v prípade všetkých podnikov, ktoré sú platiteľmi DPH v podmienkach Slovenskej 
republiky, čo predpokladá aj vplyv na MSP. 

 
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá SBA žiadne námietky ani pripomienky, nakoľko ide 
len o vyjadrenie k návrhu smernice a v súčasnosti nie je jasné, aké sadzby si zvolia jednotlivé členské štáty. 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


