
 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/001 
 
V Bratislave dňa 03.02.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 01.03.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
SBA z tohto dôvodu oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu 
nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo 
hospodárstva SR. 
 



 

 
 

 

 
 SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných pripomienok. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/002 
 
V Bratislave dňa 03.03.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 2.3.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti predkladateľa o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov, ktoré sa stanú 
merateľnými pri vlastnej realizácii koncepcie. 
  
SBA z tohto dôvodu oznamuje, že so skrátením PPK súhlasí a že vykonanie testu MSP v prípade 
vyššie uvedeného materiálu nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere 
oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/002 
 
V Bratislave dňa 22.03.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 17.03.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o opätovnom začatí predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov, ktoré sa stanú 
merateľnými pri vlastnej realizácii koncepcie. 
  
SBA z tohto dôvodu vyjadruje súhlasné stanovisko k predloženému návrhu. Vykonanie testu MSP 
v prípade vyššie uvedeného materiálu SBA nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby 
o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/005 
 
V Bratislave dňa 7.3.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 3.3.2016 doručená žiadosť 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska ohľadne udelenia výnimky 
v zmysle čl. 2 bodu 2.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len 
„Jednotná metodika“) týkajúcej sa nasledujúcej veci: 
 
Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie 
 
SBA týmto vyhovuje žiadosti Sekretariátu a k uvedenej veci sa vyjadruje takto. 
 

II. 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako predkladateľ vyššie uvedeného materiálu 
požiadalo o udelenie výnimky podľa čl. 2 bodu 2.4. Jednotnej metodiky s odkazom na neodkladnú 
potrebu riešenia obstarávania potravín v prípade školského stravovania v spojení s pokynom predsedu 
vlády SR z 29.2.2016. 
 



 

 
 

 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
Z tohto dôvodu SBA súhlasí s udelením výnimky podľa čl. 2 bodu 2.4. Jednotnej metodiky. 
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

III. 
 

SBA žiada, aby Sekretariát dal toto stanovisko na vedomie ostatným členom Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov. 

 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/006 
 
V Bratislave dňa 14.03.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 04.03.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 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 môže mať vplyv na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky k predloženej Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie: 



 

 
 

 

 
 

 Predkladateľ  by mal vysvetliť podstatu pôsobenia negatívneho vplyvu na podnikateľské 
prostredie. 
 

 Predkladateľ by mal konkretizovať predpokladané administratívne náklady v „Súhrnnej tabuľke 
nákladov regulácie“. 
 

 Predkladateľ by mal rozšíriť odhad ovplyvnených podnikateľských subjektov z uvedených 60 na 
počet, ktorý zahŕňa nielen zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov tretích 
krajín presunutých v rámci podniku do SR (vykonávajúcich riadiacu funkciu, odbornú činnosť 
alebo stáž), ale aj zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí majú záujem vykonávať na území SR sezónne zamestnanie. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/008 
 
V Bratislave dňa 14.03.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 10.03.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov 
strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania. 
 
SBA bola Ministerstvom hospodárstva zároveň požiadaná o vykonanie testu malých a stredných 
podnikov. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať negatívny vplyv na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
Predkladateľ predložil spolu s materiálom analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá celkové 
vplyvy regulácie na podnikateľské prostredie (nie len prostredie MSP) vyčísľuje na sumu vo výške 287,30 
EUR. Vykonanie testu MSP sa preto v danom prípade javí ako neúčelné a nehospodárne. 
 
Pokiaľ teda ide o požiadavku Ministerstva hospodárstva ohľadne vypracovania testu MSP, SBA zároveň 
poukazuje na platné znenie čl. 7.1. Jednotnej metodiky, ktorý predpokladá odporúčanie vykonania 
testu zo strany SBA. 
 
Za situácie, kedy predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva o príprave materiálu ani 
o prebiehajúcich konzultáciách so zástupcami autorizovaných osôb, pričom SBA ako vykonávateľ testu 
MSP nemala možnosť zúčastniť sa týchto konzultácií, SBA nemôže odporučiť vykonanie testu MSP. 
 
Bez účasti SBA na konzultáciách s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré sú tiež prvým krokom 
v rámci testu MSP, nie je možné v tomto teste pokračovať ani za predpokladu, že by SBA jeho vykonanie 
napriek popisovaným skutočnostiam odporučila. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené sa preto požiadavka Ministerstva hospodárstva na vypracovanie testu 
MSP javí ako nelogická a z procesného hľadiska tiež nesprávna. 
 
 

II. 
 
Vzhľadom na to, že posudzovaný materiál transponuje právny akt Európskej únie, od ktorého nie je 
možné sa odchýliť, SBA vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných pripomienok. 
 
SBA zároveň upozorňuje, že súčasťou sprievodných materiálov je tiež neaktuálna verzia doložky 
vybraných vplyvov. SBA preto navrhuje odstránenie tejto doložky. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/012 
 
V Bratislave dňa 22.03.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 11.03.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
SBA z tohto dôvodu oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu 
nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo 
hospodárstva SR. 
 



 

 
 

 

SBA zároveň uvádza, že k doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/013 
 
V Bratislave dňa 29.3.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 16.3.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál síce môže ovplyvniť prostredie malých a stredných podnikov, súčasne však transponuje 
Smernicu Rady č. 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014, ktorej ciele musia byť na úrovni členských štátov 
naplnené riadne a včas. SBA preto k posudzovanému materiálu zaujíma súhlasné stanovisko. 
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 



 

 
 

 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto vyššie uvedených záveroch oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/03/015 
 
V Bratislave dňa 29.03.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.03.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
SBA z tohto dôvodu vyjadruje súhlasné stanovisko k predloženému návrhu. SBA žiada Sekretariát, 
aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


