
 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/02/001 
 
V Bratislave dňa 5.2.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 2.2.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia vplyvov v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z .............. 2016 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezbečnostného dohľadu nad vodnými 
stavbami a technicko-bezpečnostného dozoru. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že dopady 
posudzovaného materiálu na prostredie malých a stredných podnikov možno vyhodnotiť ako pozitívne, 
nakoľko očakávané úspory novo zavádzaných opatrení prevyšujú nad administratívnymi nákladmi, ktoré 
dotknutým podnikateľským subjektov v súvislosti s procesom prijímania týchto opatrení môžu vzniknúť. 
 



 

 
 

 

SBA sa zhoduje s názorom predkladateľa, podľa ktorého nie je možné stanoviť počet podnikov, ktoré by 
spadali do kategórie MSP. 
 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko. 
 
SBA súčasne vznáša nasledujúce zásadné pripomienky k materiálu: 
 

 Predkladateľ uvádza, že pri príprave materiálu vykonal konzultácie s podnikateľskými subjektmi, 
nezverejnil však informáciu v zmysle čl. 5.7 Jednotnej metodiky, ktorá by umožnila zapojenie širšej 
podnikateľskej verejnosti. 
 

 PPK k posudzovanému materiálu neprebehlo, nakoľko predkladateľ predložil materiál priamo do 
MPK. 

 
Porušením riadneho procesu prípravy materiálu došlo k znemožneniu zapojenia širšej skupiny dotknutých 
podnikateľských subjektov do konzultácií, ako i k výraznému obmedzeniu priestoru Stálej pracovnej 
komisie a jej jednotlivých členov pre oboznámenie sa s materiálom v dostatočnom časovom predstihu. 
 
SBA v danej súvislosti upozorňuje, že lehota 5 dní na dôkladné oboznámenie sa s materiálom a jeho 
posúdenie v súčinnosti s dotknutými podnikateľskými subjektmi je príliš krátka na spoľahlivé overenie 
správnosti predkladateľom vypracovanej analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/02/002 
 
V Bratislave dňa 5.2.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 3.2.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti predkladateľa o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, 
výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty 
R7 Bratislava Prievoz – Holice. 
 
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 predmetnej verejnej 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 
2016/02/007 
 
V Bratislave dňa 03.02.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 25.02.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh na uzavretie Programu spolupráce v oblasti školstva,  kultúry a športu   medzi Slovenskou 
republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2016 - 2019. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

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



 

 
 

 

 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných pripomienok. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/02/008 
 
V Bratislave dňa 3.3.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 26.2.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia vplyvov v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že dopady 
posudzovaného materiálu na prostredie malých a stredných podnikov možno vyhodnotiť ako pozitívne, 
nakoľko očakávajú zníženie administratívnej záťaže dotknutých podnikateľských subjektov. 
 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko. 
 



 

 
 

 

SBA súčasne vznáša nasledujúce zásadné pripomienky k materiálu: 
 

 Predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6. 
Jednotnej metodiky a nezverejnil informáciu o začatí konzultácií spôsobom v zmysle čl. 5.7. 
Jednotnej metodiky 
 

 PPK k posudzovanému materiálu neprebehlo, nakoľko predkladateľ predložil materiál priamo do 
MPK. 

 
Porušením riadneho procesu prípravy materiálu došlo k znemožneniu zapojenia širšej skupiny dotknutých 
podnikateľských subjektov do konzultácií, ako i k výraznému obmedzeniu priestoru Stálej pracovnej 
komisie a jej jednotlivých členov pre oboznámenie sa s materiálom v dostatočnom časovom predstihu. 
 
SBA v danej súvislosti upozorňuje, že lehota 5 dní na dôkladné oboznámenie sa s materiálom a jeho 
posúdenie v súčinnosti s dotknutými podnikateľskými subjektmi je príliš krátka na spoľahlivé overenie 
správnosti predkladateľom vypracovanej analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


