
 

 

 
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 
2017/12/003 
 
V Bratislave dňa 25.03.2019 
 

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 19.03.2019 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 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 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 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 uplatňuje 
zásadnú pripomienku: 
 

1. SBA žiada predkladateľa aby v časti 3.3.4. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
doplnil vyčíslenie zmien aspoň na 1 podnikateľský subjekt, a to tak pozitívnych v podobe 
odpadnutia/liberalizácie povinností (napr. zápisu do registra partnerov verejného sektora či 
dobrovoľná verifikácia) ako aj negatívnych v podobe pribudnutia/sprísnenia povinností (napr. 
aplikácia nových zásad hodnotenia zmluvy či prepis konečného užívateľa výhod v súlade s novou 
definíciou). K výpočtu úspor či nákladov jednotlivých úkonov odporúčame použiť Kalkulačku 
nákladov regulácie z dielne MH SR. 
  

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

https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie
https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
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 
2018/01/003 
 
V Bratislave dňa 25.03.2019 
 

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 22.03.2019 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 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 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 
zakladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyv na MSP nie je špecifikovaný. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
žiadnu 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 
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 
2018/06/023 
 
V Bratislave dňa 28.03.2019 
 

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 25.03.2019 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 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 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 
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 
2018/11/005 
 
V Bratislave dňa 08.04.2019 
 

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 26.03.2019 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 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme 
 
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 vplyvu na MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje žiadne pripomienky, nakoľko 
ich po osobnom stretnutí predkladateľ zapracoval a zaslal na posúdenie aktualizovanú Doložku a Analýzu 
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 
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 
2019/11/017 
 
V Bratislave dňa 14.03.2019 
 

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 4.03.2019 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 pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka 
chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa 
 
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-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
nasledujúce zásadné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. SBA žiada predkladateľa o kvantifikáciu pozitívneho vplyvu na dotknuté podnikateľské 

subjekty v časti 3.3 Náklady regulácie, nakoľko predkladateľ daný vplyv vyznačil, ale bližšie 
nepopísal.  

2. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie a kvantifikáciu negatívneho vplyvu na podnikateľské 
prostredie, vrátane negatívneho vplyvu na MSP, nakoľko s umožnením chovateľovi zabiť zver 
z farmového chovu a hovädzí dobytok chovaný pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným 
projektilom v mieste držby zvieraťa, sú spojené aj podmienky stanovené vo vyhláške – vyplnenie 
a podanie žiadosti o povolenie zabíjania s požadovanými dokladmi, technické požiadavky na 
miesto na zabíjanie ako aj samotné požiadavky na zabíjanie strelnou zbraňou, postup pri zabíjaní 
od prehliadky ante mortem, cez spôsob zabitia zvierat a nakladanie s telom zabitého zvieraťa po 
zabití a jeho prepravu do schválenej prevádzkarne.  
  

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky 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 
2019/01/002 
 
V Bratislave dňa 01.04.2019 
 

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 27.03.2019 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) 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 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
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 
2019/02/015 
 
V Bratislave dňa 01.04.2019 
 

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 19.03.2019 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 o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 
 
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 vplyvov na MSP. 
 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje zásadné pripomienky.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o zosúladenie tvrdení čo do vplyvu navrhovaného materiálu v 
Doložke vybraných vplyvov a v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie (ďalej len „PP“), 
nakoľko na jednej strane predkladateľ vyznačil negatívny vplyv na podnikateľské prostredie so 
žiadnym vplyvom na MSP, no na strane druhej vyznačil v Analýze vplyvov na PP vplyv na „všetky 
kategórie podnikov“. Okrem uvedeného možno považovať za navzájom si odporujúce, že jedným 
z cieľov právnej úpravy je znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (čo vzhľadom na 
navrhovanú úpravu a zmeny v nej považuje SBA za adekvátne tvrdenie), no zároveň uvádzať len 
negatívny vplyv v časti 9 Doložky vybraných vplyvov. 

2. V nadväznosti na pripomienku vyššie, SBA žiada predkladateľa o doplnenie časti 3.3.3 
Administratívne náklady Analýzy vplyvov na PP, nakoľko sa nestotožňuje s tvrdením 
predkladateľa, že „nedochádza k .... odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných 
povinností“. Jedným z cieľov navrhovanej právnej úpravy je podľa slov predkladateľa znižovanie 
administratívnej záťaže pri podnikaní, ďalej s cieľom zrýchlenia procesu celého administratívneho 
procesu povoľovania - vypustenie procesu územného konania, ako nástroja územného plánovania, 
ktorý v praxi vykonávali stavebné úrady, nakoľko v prevažnej miere išlo v prípade územného a 
následne stavebného konania o duplicitné posudzovanie, ale aj zavedenie elektronických 
formulárov v zmysle zákona o eGov, čo predstavuje zmenu formy predkladania. Uvedené prínosy 
nie sú zohľadnené v Analýze vplyvov na PP a SBA žiada o ich doplnenie do príslušnej časti. 

3. SBA žiada predkladateľa o uvedenie sumy priamych finančných nákladov určenej na základe 
uvedeného indikátora do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, nakoľko síce 
vysvetľuje, že nejde o exaktnú výšku, zároveň sa však nemožno stotožniť s tým, že tieto náklady 
sú „0“, ako uvádza v tabuľke.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Zároveň žiada, aby vyššie 
uvedené zásadné pripomienky boli súčasťou 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 
2019/02/016 
 
V Bratislave dňa 01.04.2019 
 

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 19.03.2019 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 o územnom plánovaní 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 
zakladá prevažne pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane vplyvov na MSP. 
 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje zásadné pripomienky.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA odporúča predkladateľovi vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov vplyvy na podnikateľské 
prostredie (ďalej len „PP“), nakoľko sám v jej časti „6. Dotknuté subjekty“ uvádza pojem 
„verejnosť“, v rámci ktorej hovoríme, samozrejme, aj o podnikateľských subjektoch. Vzhľadom na 
skutočnosť, že ide o celkom nový právny predpis nadväzujúci na pôvodný zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorého výsledkom je úprava a 
zjednodušenie procesu územného plánovania, ale na druhej strane napr. aj zavedenie dvoch 
nových spoplatnených služieb, nemožno sa stotožniť s tvrdením, že navrhovaný zákon nemá 
žiadny vplyv, ale, naopak, ide o právny  predpis s dosahom aj na podnikateľov. 

2. V nadväznosti na argumenty uvedené vyššie, SBA žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy 
vplyvov na PP a zároveň predkladateľovi odporúča, aby zohľadnil – kvalitatívne – popisom, 
resp. aj kvantitatívne – výpočtom (aspoň jednotkovo) na základe Kalkulačky nákladov, vplyvy 
na PP.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Zároveň žiada, aby vyššie 
uvedené zásadné pripomienky boli súčasťou jej stanoviska.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
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 
2019/03/001 
 
V Bratislave dňa 13.03.2019 
 

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 01.03.2019 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 o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníkov 
na vnútornom trhu a o 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 
priamo nezakladá vplyv na podnikateľské prostredie. Tento zakladá nariadenie EP a Rady, ktorého 
implementáciu návrh zákona zabezpečuje. 
 
 
SBA zároveň uvádza, že k predkladanému materiálu neuplatňuje 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 
2019/03/001 
 
V Bratislave dňa 28.03.2019 
 

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 19.03.2019 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 o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníkov 
na vnútornom trhu a o 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 
priamo nezakladá vplyv na podnikateľské prostredie. Tento zakladá nariadenie EP a Rady, ktorého 
implementáciu návrh zákona zabezpečuje. 
 
 
SBA zároveň uvádza, že k predkladanému materiálu neuplatňuje 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 
2019/03/008 
 
V Bratislave dňa 14.03.2019 
 

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 12.03.2019 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: 
 
Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 
 
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 pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
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 
2019/03/013 
 
V Bratislave dňa 29.03.2019 
 

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 18.03.2019 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 pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom 
verejného vystúpenia 
 
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, a to konkrétne na subjekty, ktoré 
prevádzkujú kultúrne, spoločenské a zábavné zariadenia, ak sú pri týchto činnostiach využívané zvieratá 
alebo sú na túto činnosť cvičené.  
 
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 
2019/03/014 
 
V Bratislave dňa 27.03.2019 
 

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 18.03.2019 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: 
 
Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov 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 
nezakladá priamy vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k k predmetnému materiálu 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 
2019/03/019 
 
V Bratislave dňa 01.04.2019 
 

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 21.03.2019 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: 
 
Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky 
 
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, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a zároveň 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 
2019/03/020 
 
V Bratislave dňa 04.04.2019 
 

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 01.04.2019 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: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích 
systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. 
z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 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 pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane vplyvov na MSP. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje zásadnú pripomienku:  
 

1. SBA žiada predkladateľa, aby v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uviedol minimálne 
jednotkový náklad, ktorý podnikateľovi vznikne pri inštalácii kontrolného a riadiaceho 
systému a následne uvedenie tejto sumy do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 
Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. V prípade, že v súčasnosti nie je možné určiť 
tento náklad na celé podnikateľské prostredie, žiadame predkladateľa, aby namiesto „0“ použil 
označenie „- N/A“, nakoľko samotný predkladateľ náklady popisuje, a teda nie sú nulové („0“), ale 
v tomto momente podľa jeho vyjadrení nevyčísliteľné („N/A“). 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Zároveň žiada, aby vyššie 
uvedená zásadná pripomienka bola súčasťou 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 
2019/03/022 
 
V Bratislave dňa 04.04.2019 
 

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 22.03.2019 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: 
 
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9) 
 
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 vplyvu na MSP. 
 
 
SBA uvádza, že 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 
2018/03/023 
 
V Bratislave dňa 28.03.2019 
 

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 25.03.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného pripomienkového konania, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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 
zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane vplyvov na MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
zásadnú pripomienku.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA odporúča predkladateľovi vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov negatívne vplyvy na 
podnikateľské prostredie (ďalej len „PP“), nakoľko sám v jej časti „10. Poznámky“ uvádza na 
adresu vplyvov na PP, že „Marginálne vplyvy môžu plynúť zo situácie, kedy je zamestnanec 
vyslaný na územie členského štátu dočasným zamestnávateľom (napr. agentúrou dočasného 
zamestnania) k užívateľskému zamestnávateľovi, ktorý prostredníctvom tohto zamestnanca chce 
poskytnúť cezhranične službu (t. j. potrebuje ho vyslať na územie iného členského štátu). Návrh 
predpokladá ustanoviť informačnú povinnosť užívateľského zamestnávateľa voči zahraničnému 
zamestnávateľovi (v dostatočnom predstihu vopred), aby si ten vedel splniť svoje povinnosti, ktoré 
mu ukladajú jeho právne predpisy (napr. zmena pracovnej zmluvy) a právne predpisy štátu vyslania 
(napr. dodržanie pracovných a mzdových podmienok, nahlásenie vyslania kontrolným orgánom, 
preklad pracovnej zmluvy, a pod.)“, pričom obdobné tvrdenie uvádza aj vo všeobecnej časti 
Dôvodovej správy nasledovne: „Prípadné vplyvy na podnikateľské prostredie môžu byť nanajvýš 
marginálne z dôvodu zavedenia informačných povinností užívateľského zamestnávateľa, pričom 
tieto vplyvy v súčasnosti nie je možné kvalitatívne ani kvantitatívne zhodnotiť.“. Nakoľko podľa 
bodu 4.5. Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná 
metodika“) je predkladateľ povinný v prípade identifikácie vplyvov (pozn. t. j. akýchkoľvek, 
subjektívne zhodnotenie, že ide o marginálne vplyvy nie je relevantné) vypracovať príslušnú 
analýzu – v tomto prípade Analýzu vplyvov na PP.  

2. V rámci vypracovania Analýzy vplyvov na PP odporúča SBA predkladateľovi, aby zohľadnil 
– kvalitatívne – popisom resp. aj kvantitatívne – výpočtom (aspoň jednotkovo) na základe 
Kalkulačky nákladov vplyvy na PP. Ide o vplyvy, ktoré popisuje predkladateľ v osobitnej časti 
Dôvodovej správy nasledovne: 

 
K zmene v bode 6 čl. I: 
 
„Novelou sa transponuje aj ustanovenie čl. 1 ods. 3  písm. c) doplnenie pododseku, kde sa rieši situácia, 
kedy je zamestnanec vyslaný na územie členského štátu dočasným zamestnávateľom (napr. agentúrou 
dočasného zamestnania) k užívateľskému zamestnávateľovi, ktorý prostredníctvom tohto zamestnanca 
chce poskytnúť cezhranične službu (t. j. potrebuje ho vyslať na územie iného členského štátu). Navrhuje 
sa ustanoviť informačná povinnosť užívateľského zamestnávateľa voči zahraničnému 
zamestnávateľovi (v dostatočnom predstihu vopred), aby si ten vedel splniť svoje povinnosti, ktoré mu 
ukladajú právne predpisy jeho štátu (napr. zmena pracovnej zmluvy) a právne predpisy štátu vyslania (napr. 
dodržanie pracovných a mzdových podmienok v danom členskom štáte, nahlásenie vyslania kontrolným 
orgánom vopred, preklad pracovnej zmluvy, apod.).“ 
 
K zmene v bode 7 čl. III: 
 
„Navrhuje sa doplniť povinnosť domáceho zamestnávateľa poskytovať nielen informácie ale aj 
podklady ak sú potrebné pre Národný inšpektorát práce na účely identifikácie vyslania a kontroly 
dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním.“ 
 
 
Poznámka: SBA odporúča predkladateľovi, aby v časti „10. Poznámky“ Doložky vybraných vplyvov 
zvážil vyhlásenie, že: „V rámci možnosti pripomienkovať predbežnú informáciu Centrum lepšej regulácie 
(Slovak Business Agency) nevykonalo test vplyvov na malé a stredné podniky.“, ktoré bez dodatočného 
opisu vzájomnej komunikácie medzi ním a predkladateľom vyznie, akoby bolo podmienkou pre 
vypracovanie Analýzy vplyvov na PP a tou nie je. Centrum lepšej regulácie zaslalo žiadosť 
o podrobnejšie informácie zástupcovi predkladateľa uvedeného na Predbežnej informácii dňa 15. februára 
2019 čo do vzťahu k vplyvom na MSP a pre prípadnú potrebu vykonať Test MSP, pričom na základe 
doručenej odpovede predkladateľ reagoval tým, že: „Predbežná informácia sa zverejňuje z hľadiska 
informovania verejnosti, že bude vykonaná zmena právnej úpravy, t. j. ide ešte o čas prípravy predmetnej 
zmeny, kedy ešte konkrétne znenie nie je hotové a verejnosť môže dávať podnety v danej oblasti.“ 
a zároveň dodal, že „Zavedenie pravidiel pre slovenských zamestnávateľov bude len v kontexte 
informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa v SR voči zahraničnej ADZ (informácie o 
pracovných podmienkach porovnateľného zamestnanca + informácia zahraničnej ADZ-ke vopred, že 
potrebuje dočasne prideleného zamestnanca vyslať do iného členského štátu, a teda aby to ADZ ako 
právny zamestnávateľ riešila – napr. nahlásenie vyslania, zmeny pracovnej zmluvy, apod.).“. Kým Centrum 
lepšej regulácie/SBA v rámci Plánu legislatívnych úloh len odporúča výkon Testu MSP k jednotlivým 
plánovaným reguláciám popísaných v ňom jednou-dvoma vetami), čo sa nerovná skutočnosti, že bude aj 
nevyhnutne vykonaný a rovnako k tejto jeho úlohe pristupuje aj bod 6.2. Jednotnej metodiky (a navyše aj 

https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 

 

 

 

 

 

uvádza, že sa Test MSP vykonáva v spolupráci s predkladateľom), tak predkladateľ je podľa už 
spomínaného bodu 4.5. Jednotnej metodiky, je naopak povinný vypracovať Analýzu vplyvov na PP. A ak 
predkladateľ nevypracuje ani len Analýzu vplyvov na PP s argumentáciou, že vplyvy sú marginálne, tak 
následne argumentovať jej absenciu tým, že Centrum lepšej regulácie nevykonalo Test MSP je navzájom 
odporujúce. Test MSP je rozsiahly a časovo náročný analytický materiál, ktorý sa realizuje v prípade 
potenciálu a) významných vplyvov regulácie na MSP a zároveň pri b) aktívnej spolupráci predkladateľa ako 
aj pri dodržaní c) procesných aspektov prípravnej fázy legislatívneho procesu a v neposlednom rade d) 
obsahových náležitostí návrhu regulácie podľa Jednotnej metodiky. Už len z absencie podmienok podľa 
bodov a), b) a d) bola jeho realizácia bezpredmetná.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Zároveň žiada, aby hore 
uvedená zásadná pripomienka bola súčasťou 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 
2018/03/024 
 
V Bratislave dňa 04.04.2019 
 

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 25.03.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí pripomienkového konania, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej  banke 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 392/2015 Z. 
z. o rozvojovej spolupráci 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 
zakladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane vplyvov na MSP, ktoré predkladateľ 
v Doložke vybraných vplyvov ako aj v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie dostatočne kvalitatívne 
popísal. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
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 
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 
2019/03/027 
 
V Bratislave dňa 01.04.2019 
 

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 27.03.2019 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 práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky 
 
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 sociálne podniky, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov 
a zároveň 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 
2019/03/028 
 
V Bratislave dňa 09.04.2019 
 

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 28.03.2019 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 o občianskych preukazoch 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 
nezakladá priamy vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k k predmetnému materiálu 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 
2018/03/031 
 
V Bratislave dňa 10.04.2019 
 

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 28.03.2019 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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 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 
zakladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych 
vplyvov na MSP. To predkladateľ uvádza v priloženej Doložke vybraných vplyvov ako aj v príslušnej 
Analýze vplyvov na PP, avšak len kvalitatívne (slovným popisom). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Predkladateľ v časti 3.3.1. Priame finančné náklady v Analýze vplyvov na PP uvádza, že 
„navrhuje vypustiť výnimka zo zníženia sadzby súdneho poplatku vo veciach obchodného 
registra“, pričom v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie uvádza sumu „0“ 
s odôvodnením „nedostupnosť potrebných vstupných štatistických údajov k počtu konkrétnych 
sledovaných „aktivít““. SBA má za to, že ak dôsledkom tejto zmeny bude napr. skutočnosť, že 
doposiaľ zápis s.r.o. elektronickou formou predstavoval náklad polovičného poplatku 150 € a po 
novom to bude 300 €, že by mal predkladateľ formou modelovej situácie (napr. výberu 3 
najčastejších spoplatnených konaní v rámci OR) vyčísliť jednotkový priamy finančný náklad 
na konkrétnu situáciu. Rovnako SBA odporúča predkladateľovi, aby pracoval s dátami za r. 
2018 odzrkadľujúcimi počet jednotlivých druhov zápisov v rámci OR vykonaných 
elektronicky (t. j. spoplatnených 50 % sadzbou), ktorými by mal ako subjekt zodpovedný za 
správu OR disponovať, a na základe nich vyčíslil aspoň predpokladaný dopad na celé 
podnikateľské prostredie po zavedení tejto zmeny v podobe zvýšenia poplatku o 50 % (s 
poznámkou, že boli použité dostupné dáta z r. 2018, ktoré odzrkadľujú súčasný trend správania 
sa podnikateľských subjektov). Zdôvodnenie odchýlok od vzorovej tabuľky je možné vložiť cez 
poznámku pod ňu. 

 
 

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