
 

 

 
 

 

 
 
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 
2019/09/014 

 
V Bratislave dňa 29.11.2019 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 22.11.2019 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 dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na MSP.  



 

 

 
 

 

 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
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 
2019/11/001 

 
V Bratislave dňa 22.11.2019 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 19.11.2019 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: 
 
Akčný plán boja s environmentálnou kriminalitou na roky 2020 - 2025 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktoré predkladateľ vyznačil 
v Doložke vybraných vplyvov a tiež bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
 

 

 
E-mailom 
 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného 
vedením sekretariátu Stálej pracovnej 
komisie Legislatívnej rady vlády 
Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov 
 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 
 
Naša značka 
2019/11/002 

 
V Bratislave dňa 29.11.2019 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 21.11.2019 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. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií 
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 
č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení 
zákona č. 78/2008 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 
zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré však predkladateľ nevyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a ku ktorým taktiež nevypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu uplatňuje nasledovnú zásadnú pripomienku: 



 

 

 
 

 

 
 

 predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov, v časti 4. Dotknuté subjekty uvádza, že „zmeny a 
doplnenia zákona č. 151/2002 Z. z. sa dotknú používateľov genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov (podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov) a štátnej správy 
úpravou podmienok priebehu konaní o vydaní rozhodnutia. Zároveň zo znenia vlastného materiálu 
vyplýva, že používateľovi genetických technológii geneticky modifikovaných (mikro)organizmov 
vzniknú nové povinnosti (napr. doplnenie § 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o písmeno f)).  
 
Z vyššie uvedených dôvodov SBA žiada predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu na 
podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov a o vypracovanie príslušnej Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie. 

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 
 

 

 
E-mailom 
 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného 
vedením sekretariátu Stálej pracovnej 
komisie Legislatívnej rady vlády 
Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov 
 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 
 
Naša značka 
2019/11/003 

 
V Bratislave dňa 9.12.2019 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 26.11.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení 
neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 
 
 
 
 

II. 
 



 

 

 
 

 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych 
vplyvov na MSP.  
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
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 
2019/11/004 

 
V Bratislave dňa 11.12.2019 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 28.11.2019 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 ustanovuje vzor tlačiva 
na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej 
osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku 
slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych 
vplyvov na MSP.  
 



 

 

 
 

 

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

 SBA žiada predkladateľa o zosúladenie Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie s popisom 
nákladov regulácie uvedených v časti 3.3.1 Priame finančné náklady a 3.3.3 Administratívne 
náklady, nakoľko v uvedených častiach absentuje popis vzniknutých nákladov, ktoré sú vyčíslené 
v súhrnnej tabuľke.  

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 


