
 

 

 

 

 

 
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 
2015/10/002-1 
 
V Bratislave dňa 19.10.2015 
 

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 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
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 15.10.2015 doručená žiadosť 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska ohľadne doložky vybraných 
vplyvov (ďalej len „doložka“) a analýzy vplyvov, týkajúcich sa nasledujúcej veci: 
 
Návrh účasti delegácie SR na 7. zasadnutí Strán Dohovoru  EHK OSN o ochrane a využívaní 
hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, 17. novembra 2015, Budapešť, Maďarská 
republika 
 
SBA týmto vyhovuje žiadosti Sekretariátu a 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 
2015/10/003 
 
V Bratislave dňa 19.10.2015 
 

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 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
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 19.10.2015 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 ako i ohľadne 
doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka“) a analýzy vplyvov, týkajúcich sa nasledujúcej veci: 
 
Návrh MV SR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej 
situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Gelnica, Komárno, Prešov, Liptovský 
Mikuláš a Sabinov. 
 
SBA týmto vyhovuje žiadosti Sekretariátu a k uvedenej veci sa vyjadruje takto. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že úhrada výdavkov 
súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov 
okresných úradov Gelnica, Komárno, Prešov, Liptovský Mikuláš a Sabinov nebude mať žiaden negatívny 
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. 

 
 
 

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 
2015/10/006 
 
V Bratislave dňa 2.11.2015 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 23.10.2015 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, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví 
a náboženských spoločností 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 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 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 
2015/10/007 
 
V Bratislave dňa 27.10.2015 
 

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 26.10.2015 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 ako i ohľadne 
doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka“) a analýzy vplyvov, týkajúcich sa nasledujúcej veci: 
 
Návrh na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015. 
 
SBA týmto vyhovuje žiadosti Sekretariátu a k uvedenej veci sa vyjadruje takto. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že zmena (navýšenie) 
rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015 môže mať pozitívny vplyv na prostredie malých 
a stredných podnikov. Navrhovanou zmenou rozpočtu totiž vzniká priestor pre nárast podnikateľských 
príležitostí v oblasti výstavby a obnovy bytov, bytových domov či zariadení sociálnych služieb.  
  
Z tohto dôvodu SBA súhlasí s udelením výnimky podľa čl. 2 bodu 2.4. Jednotnej metodiky. 



 

 
 

 

Pokiaľ ide o doložku a analýzu vplyvov, SBA upozorňuje na skutočnosť, že predkladateľ materiálu 
uvedené prílohy nevypracoval v súlade s platným a účinným znením Jednotnej metodiky, ktorá 
predkladateľom ukladá povinnosť používať formát v zmysle prílohy č. 1 Jednotnej metodiky. 
 
SBA preto navrhuje, aby stanovisko Stálej pracovnej komisie ohľadne udelenia výnimky v zmysle čl. 2 
bodu 2.4. Jednotnej metodiky obsahovalo taktiež upozornenie predkladateľa na vyššie uvedenú 
pripomienku spolu s výzvou na prepracovanie doložky a analýzy vplyvov. 
 

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 
2015/10/008-2 
 
V Bratislave dňa 4.11.2015 
 

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 28.10.2015 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, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, 
jeho zóny a ochranné pásmo. 
 
SBA dňa 2.11.2015 vyjadrila svoje nesúhlasné stanovisko ohľadne skrátenia predbežného 
pripomienkového konania (ďalej len ako „PPK“) z vôle predkladateľa, nakoľko sa domnieva, že 
podmienky pre skrátenie PPK v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej 
len ako „Jednotná metodika“) neboli v danom prípade naplnené. SBA súčasne požiadala, aby 
o prípadnom skrátení PPK rozhodlo Ministerstvo hospodárstva SR ako hlavný koordinátor v rámci 
procesu posudzovania vybraných vplyvov. Rozhodnutie o skrátení PPK ani výkladové stanovisko 
Ministerstva hospodárstva SR ohľadne interpretácie čl. 6. bodu 6.5. Jednotnej metodiky dodnes 
nebolo prijaté. 
 



 

 
 

 

Napriek vyššie uvedenej skutočnosti SBA k posudzovanému materiálu zaujíma nasledujúce čiastkové 
stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál môže mať negatívny i pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
Zmena v zonácii územia Národného parku Slovenský raj sa prejaví zvýšením sadzby dane 
z nehnuteľností, táto sa však dotýka iba 2 podnikateľských subjektov, pričom suma priamych nákladov 
bola predkladateľom vyčíslená na 1500 EUR. Na strane 10 dotknutých podnikateľských subjektov 
súčasne dochádza k strate na produkcii a zvýšeniu nákladov na starostlivosť o pozemky, táto strata 
a náklady však budú kompenzované poskytnutím náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. 
 
SBA súčasne uvádza, že ciele, ktoré predkladaný materiál sleduje, prispejú ku skvalitneniu ochrany 
územia národného parku, teda aj k rozvoju cestovného ruchu. Práve rozvoj cestovného ruchu môže mať 
na prostredie malých a stredných podnikov pozitívny vplyv. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA 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 a k analýze vplyvov má nasledujúce námietky a pripomienky 

 
- Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „Vyhodnotenie konzultácii“ neobsahuje 

informáciu o termíne začatia a dobe trvania konzultácií s podnikateľskými subjektmi, ktoré 
predkladateľ vykonal. SBA v danej súvislosti súčasne upozorňuje, že ak tieto konzultácie boli 
vykonané pred 1.1.2015, neboli dodržané postupy dané Jednotnou metodikou; 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené predkladateľovi odporúčame doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 

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 
2015/10/009-2 
 
V Bratislave dňa 4.11.2015 
 

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 28.10.2015 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: 
 
Program starostlivosti Národný park Slovenský raj na roky 2016 – 2025. 
 
SBA dňa 2.11.2015 vyjadrila svoje nesúhlasné stanovisko ohľadne skrátenia predbežného 
pripomienkového konania (ďalej len ako „PPK“) z vôle predkladateľa, nakoľko sa domnieva, že 
podmienky pre skrátenie PPK v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej 
len ako „Jednotná metodika“) neboli v danom prípade naplnené. SBA súčasne požiadala, aby 
o prípadnom skrátení PPK rozhodlo Ministerstvo hospodárstva SR ako hlavný koordinátor v rámci 
procesu posudzovania vybraných vplyvov. Rozhodnutie o skrátení PPK ani výkladové stanovisko 
Ministerstva hospodárstva SR ohľadne interpretácie čl. 6. bodu 6.5. Jednotnej metodiky dodnes 
nebolo prijaté 
 
Napriek vyššie uvedenej skutočnosti SBA k posudzovanému materiálu zaujíma nasledujúce čiastkové 
stanovisko. 



 

 
 

 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi ako i materiálmi priloženými k Návrhu 
nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny 
a ochranné pásmo, a dospela k záveru, že posudzovaný materiál môže mať negatívny i pozitívny 
dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
Zmena v zonácii územia Národného parku Slovenský raj sa prejaví zvýšením sadzby dane 
z nehnuteľností, táto sa však dotýka iba 2 podnikateľských subjektov, pričom suma priamych nákladov 
bola predkladateľom vyčíslená na 1500 EUR. Na strane 10 dotknutých podnikateľských subjektov 
súčasne dochádza k strate na produkcii a zvýšeniu nákladov na starostlivosť o pozemky, táto strata 
a náklady však budú kompenzované poskytnutím náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. 
 
SBA súčasne uvádza, že ciele, ktoré predkladaný materiál sleduje, prispejú ku skvalitneniu ochrany 
územia národného parku, teda aj k rozvoju cestovného ruchu. Práve rozvoj cestovného ruchu môže mať 
na prostredie malých a stredných podnikov pozitívny vplyv. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené SBA 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 a k analýze vplyvov má nasledujúce námietky a pripomienky 

 
- Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie nebola vôbec predložená 

 
SBA pri posudzovaní materiálu preto vychádzala z tých podkladov, ktoré boli priložené k Návrhu 
nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a 
ochranné pásmo. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené predkladateľovi odporúčame vypracovanie Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 

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 
2015/10/010 
 
V Bratislave dňa 3.11.2015 
 

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 29.10.2015 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 na udelenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby 
Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2. 
 
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 budú 
podieľať na realizácii stavby v spolupráci s hlavným dodávateľom zákazky. 
  



 

 
 

 

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 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 
2015/10/010 
 
V Bratislave dňa 3.11.2015 
 

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 30.10.2015 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 o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov. 
 
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 pôsobia 
v oblasti posudzovania energetickej náročnosti budov. 
  
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 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 
2015/10/013 
 
V Bratislave dňa 3.11.2015 
 

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 30.11.2015 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 nasledujúcich vecí: 
 

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify 
štátnych zamestnancov. 
 

2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 
SBA týmto k uvedeným veciam 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 uvedených materiálov 
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 
2015/10/013 
 
V Bratislave dňa 3.11.2015 
 

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 30.11.2015 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 nasledujúcich vecí: 
 

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify 
štátnych zamestnancov. 
 

2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 
SBA týmto k uvedeným veciam 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 uvedených materiálov 
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 
2015/10/014 
 
V Bratislave dňa 3.11.2015 
 

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 30.10.2015 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 na organizáciu neformálnych podujatí na vysokej úrovni počas predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016“. 
 
 
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 ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

 
 

 
Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


