
 

 

 
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 
2016/08/007 
 
V Bratislave dňa 26.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 11.04.2017 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. 137/2010 Z. z. o ovzduší 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani 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 
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 
2016/11/001 
 
V Bratislave dňa 13.04.2017 
 

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 06.04.2017 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
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 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani 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 
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 
2016/11/021 
 
V Bratislave dňa 24.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 11.04.2017 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 Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o 
mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani 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 
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 
2016/12/003 
 
V Bratislave dňa 04.05.2017 
 

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 24.04.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 7/2005  Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 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 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani 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 
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 
2017/01/004 
 
V Bratislave dňa 09.05.2017 
 

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 24.04.2017 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. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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 
má najmä negatívne vplyvy na celé podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom jedno opatrenie 
má pozitívny vplyv.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 
1. SBA má za to, že navrhované zmeny, konkrétne spočívajúce v: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) uľahčení rozhodovania nástupníckej účtovnej jednotky v prípade zrušenia bez likvidácie 

zlúčením alebo rozdelenia účtovnej jednotky zlúčením do akej veľkostnej skupiny sa má 
zaradiť, 

b) znížení nákladov pri oceňovaní majetku a záväzkov tých európskych spoločností a 
európskych družstiev, ktoré si chcú preniesť svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, 
ak pri svojom pôsobení mimo územia SR uplatňovali IAS/IFRS,  

 
majú pozitívny vplyv na MSP a ďalšie navrhované zmeny, konkrétne spočívajúce v: 
 

c) zvýšení doby archivácie účtovných dokladov účtovných jednotiek z 5 na 10 rokov, 
d) zavedení možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri opakovanom porušovaní 

zákona o účtovníctve – tzv. osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve, a to pri 
opakovaných porušeniach správnych deliktov nevedenia účtovníctva alebo účtovania mimo 
účtovných kníh. 

 
majú negatívne vplyvy na MSP, pričom predkladateľ horeuvedené zmeny len kvalitatívne popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA odporúča predkladateľovi doplniť do Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie v rámci Analýzy vplyvov 
na podnikateľské prostredie vyčíslenie nákladov súvisiacich so zvýšením doby archivácie, na ktorých 
výpočet je potrebné použiť postup v súlade s Kalkulačkou nákladov, nakoľko tieto je možné zaznamenať 
nie len kvalitatívne, ale aj kvantitatívne.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s


 

 

 
 
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 
2017/01/020 
 
V Bratislave dňa 26.04.2017 
 

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 1.04.2017 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. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 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 
má pozitívne aj negatívne vplyvy na celé podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 
1. SBA má za to, že navrhované zmeny, konkrétne spočívajúci v: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) umožnení súhrnnej faktúry za vodu, teplo či plyn už aj zahraničnej zdaniteľnej osobe, 
b) rýchlom vrátení nadmerného odpočtu, o ktorom nie sú pochybnosti,  
c) bezodkladnom vrátení zábezpeky na daň v prípade zrušenia registrácie pre daň, 

 
majú pozitívny vplyv na MSP a ďalšie navrhované zmeny, konkrétne spočívajúce v: 
 

d) rozšírení osobitnej úpravy zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu 
aj na prípady, keď príjemcom služieb cestovného ruchu sú podnikatelia, 

e) úprave podmienok trojstranných obchodoch, t. j. že prvý odberateľ nesmie byť usadený v 
členskom štáte druhého odberateľa a povinnosť súhrnných výkazov u prvého odberateľa, 

 
majú negatívne vplyvy na MSP, pričom predkladateľ horeuvedené zmeny kvalitatívne popísal v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie. SBA má zároveň za to, že ďalšie navrhované zmeny, konkrétne 
spočívajúci v: 
 

f) rozšírení povinnosti úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného 
majetku na všetky stavby, 

g) zrušení limitu 5 000 eur pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní určitých komodít, 
h) zavedení výnimky vzniku daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane pri postúpení 

pohľadávky v rámci osobitného režimu zdaňovania na základe prijatia platby, 
 
môžu mať pozitívne ako aj negatívne vplyvy na MSP a preto navrhuje predkladateľovi tieto (f) až h) 
rovnako ako už popísané zmeny a) až e) tiež kvalitatívne popísať v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie.  
 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 

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 
2017/02/002 
 
V Bratislave dňa 26.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 11.04.2017 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 životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nemá vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani 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 
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 
2017/02/004 
 
V Bratislave dňa 13.04.2017 
 

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 05.04.2017 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, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na 
denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o 
požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu 
 
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. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA má zato, že predkladateľ by mal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
kvalitatívnejšie opísať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, a to vzhľadom na 
zmenu v rámci ustanovených množstiev ako aj typu povolených denaturačných 
prostriedkov v prílohe č. 1 príslušnej vyhlášky. 

 
 

 
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 
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 
2017/02/029 
 
V Bratislave dňa 10.04.2017 
 

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 05.04.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o začatí skráteného predbežného 
pripomienkového konania, 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 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov, čo predkladateľ 
nezaznamenal v Doložke vybraných vplyvov ani nepredložil Analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie.  
 
SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné pripomienky:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Návrh prezentuje zjednodušenie využívania elektronických služieb poskytovaných orgánmi 

verejnej moci, vrátane vykonania autorizácie elektronického podania fyzickou osobou 
autentifikáciou, pre ktorú je nevyhnutný „autentifikátor,“ resp. najmä občiansky preukaz, bez 
potreby obstarávania ďalších technických či programových prostriedkov, ktoré sú neoddeliteľne 
späté so zaručeným, resp. kvalifikovaným elektronickým podpisom či kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou v zmysle bodu 30. návrhu. Ako aj rozšírenie možností elektronickej úhrady poplatkov 
v zmysle článku III. A IV. návrhu. Ak tým návrh  vytvára administratívne jednoduchšie riešenie 
a finančne nižšie náklady pri komunikácii s orgánmi verejnej moci, SBA navrhuje, aby bolo 
zachytené ako pozitívny kvalitatívne opísaný vplyv na podnikateľské prostredie ako celok. 

2. Podobne navrhujeme zachytiť aj vplyv zavedenia princípu „jedenkrát a dosť“ zriadením 
centrálneho registra elektronických rozhodnutí, kedy fyzické osoby, vrátane podnikateľov, pri 
podaní nebudú musieť predkladať rozhodnutia vydané v inom konaní, len identifikovať iný 
orgán verejnej moci, ktorý toto rozhodnutie vydal. 

3. Navyše, odporúčame zachytiť aj charakter a rozsah vplyvu vypustenia ustanovenia § 31 ods. 2 
písm. a) z návrhu zákona č. 305/2013, ktorý riešil konanie orgánu verejnej moci v prípade, „ak 
elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná.“ 

4. Nakoniec, odporúčame zachytiť negatívny vplyv vzniku priamych finančných nákladov 
vyvolaných z dôvodu potreby zabezpečenia konverzie dokumentu, ktorého nie je pôvodcom orgán 
verejnej moci oprávnenými osobami, ktorých služby budú nevyhnutne spoplatnené, ale ich ceny 
určite nie regulované.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 

 
 

 
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 
2017/02/029 
 
V Bratislave dňa 23.05.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 17.05.2017 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. 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 
bude mať pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov, čo predkladateľ zaznamenal v Doložke vybraných vplyvov a popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné pripomienky:   
 

 Predkladateľ by mal v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty – z toho MSP v záujme väčšieho 
prehľadu konkretizovať, resp. pridať krátky popis položky 2 písm. a) (Vyhotovenie odpisu) a 2 písm. 
c) (Osvedčenie odpisu) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, na ktoré sa vzťahuje 
plánované navýšenie správnych poplatkov o 0,50 EUR.  

 
Vzhľadom na fakt, že predošlé pripomienky SBA v rámci PPK boli predkladateľom zapracované, SBA 
neuplatňuje k predmetnému materiálu žiadne ďalšie pripomienky.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 

 
 

 
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 
2017/04/004 
 
V Bratislave dňa 20.04.2017 
 

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 05.04.2017 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. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 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 
má pozitívne vplyvy na celé podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ako aj negatívny vplyv na 
niektoré podnikateľské subjekty. 
 
SBA zároveň 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 
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 
2017/04/021 
 
V Bratislave dňa 09.05.2017 
 

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 25.04.2017 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 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 
 
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 potenciálny pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné pripomienky:   
 
Vzhľadom na to, že vlastný materiál v skutočnosti predstavuje dokument koncepčného charakteru, 
považujeme vyčíslenia očakávaných prínosov a úspor jednotlivých navrhovaných zmien za 
informatívne. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň však upozorňujeme na nezrovnalosť vo vyčíslení očakávaných úspor pri opatrení č. 4 vo 
vlastnom materiáli (152,6  EUR) a v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.2 (149,7 EUR), 
pričom v prílohách návrhu novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
predkladateľ počas medzirezortného pripomienkového konania, ktoré prebehlo 2.3.2017 – 22.3.2017,  
uvádza úspory nepriamych nákladov vo výške 146 EUR /1 podnikateľa. 
 
Navyše, ak sú v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zachytené ostatné odhady úspor,  
nenachádzajú sa tam konkretizácie a vysvetlenie očakávaných úspor za opatrenie č. 2 (Zrušenie 
pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na 
dohodu o brigádnickej práci študentov) - 57 EUR a opatrenie č. 20 (Zníženie administratívnej záťaže 
podnikateľov v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zavedením elektronického vykazovania odpadu) - 1,9  EUR/1 podnikateľa/1 
ohlasovaciu povinnosť. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

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 
2017/04/022 
 
V Bratislave dňa 25.04.2017 
 

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 25.04.2017 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 na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SPINEA, s.r.o., IČO: 31 687 580, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Haniska, okres Prešov 
 
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. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani 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 
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 
2017/04/023 
 
V Bratislave dňa 25.04.2017 
 

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 24.04.2017 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: 
 
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., 
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy 
s výberom mýta 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA má zato, že predkladateľ by mal kvalitatívnejšie popísať bod 3.2 Vyhodnotenie konzultácií v Analýze 
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 
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 
2017/04/025 
 
V Bratislave dňa 03.05.2017 
 

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 28.04.2017 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. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné pripomienky:   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie len veľmi stručne popísal 
novovzniknuté náklady pre podnikateľské subjekty, pričom explicitne spomenul len navýšenie 
priamych finančných nákladov v súvislosti so zvýšením sadzieb dane z minerálneho oleja. 
Predkladateľ opomenul uviesť nezanedbateľné navýšenie administratívnej záťaže, ktoré 
vyplývajú napríklad z doplnenia § 23 o odsek 15, ktorý ukladá príjemcovi (odberateľovi) 
minerálneho oleja povinnosť najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy oznámiť 
colnému úradu adresu miesta priameho dodania. 

 SBA žiada predkladateľa o doplnenie nielen vyššie spomenutej (ilustratívnej) povinnosti, ale 
všetkých novovzniknutých administratívnych povinností do Analýzy 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 

 

 

 

 

 


