
 

 

 
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 
2016/10/021 
 
V Bratislave dňa 20.02.2017 
 

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 10.02.2017 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: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných 
látok 
 
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 vznáša k materiálu nasledovné zásadné pripomienky:   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov, časť 9. Vplyvy navrhovaného materiálu uvádza, že 
materiál nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie. SBA má však za to, že návrh vyhlášky 
má pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo potvrdzuje aj samotné znenie 
návrhu vyhlášky. Napríklad, zmena v §9 ods. (1) ustanovuje novú povinnosť pre právnické a fyzické 
osoby uvádzajúce na trh v SR biopalivo, znižovať emisie skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z biopaliva. Zároveň sa však v §9 ods. (1) písm. b) znižujú priebežné 
percentuálne ciele do roku 2020 pri plnení znižovania emisií skleníkových plynov. Podobne, v §10 
ods. (1) sa rozširuje povinnosť vypracovať a podať správu o výpočte emisií skleníkových plynov aj 
na PO a FO uvádzajúce na trh v SR biopalivo a elektrinu pre cestné vozidlá. Zároveň sa však v tom 
istom odseku predlžuje lehota do ktorej musí byť takáto správa podaná. §10 ods. (3) zase 
ustanovuje novú, vyššiu referenčnú hodnotu platnú pri vykazovaní plnenia cieľov znižovania emisií 
skleníkových plynov. Všetky vyššie spomenuté ustanovenia návrhu vyhlášky majú vplyv na 
podnikateľské prostredie. 

 SBA by rada upozornila na fakt, že predkladateľ je v súlade s bodom 4.5. Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov povinný vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie 
v prípade, že identifikuje vplyvy. SBA preto žiada predkladateľa o vyznačenie vplyvu na 
podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov a zároveň žiada o vypracovanie 
príslušnej analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 
SBA žiada o doplnenie nielen vyššie uvedených, ale všetkých vplyvov 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 



 

 

 
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 
2016/10/021 
 
V Bratislave dňa 03.03.2017 
 

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 28.02.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného skráteného 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. 271/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných 
látok 
 
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, čo predkladateľ vyznačil 
v Doložke vybraných vplyvov a popísal v Analýze vplyvov 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 
2016/11/004 
 
V Bratislave dňa 06.02.2017 
 

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 03.02.2017 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti 
 
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 
2016/12/029 
 
V Bratislave dňa 14.02.2017 
 

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 09.02.2017 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: 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s 
opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 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 
má 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 
2017/01/018 
 
V Bratislave dňa 22.02.2017 
 

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 15.02.2017 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. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 
v premávke na pozemných komunikáciách 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 pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú stanice technickej a emisnej 
kontroly. 
 
SBA zároveň vznáša k materiálu nasledovné obyčajné pripomienky:   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov, časť 9. Vplyvy navrhovaného materiálu uvádza, že 
materiál má pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom v časti 10. Poznámky 
konštatuje, že „liberalizácia staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly predpokladá, 
že túto službu bude môcť poskytovať viac nových prevádzkovateľov, ale pre súčasných 
prevádzkovateľov to môže pôsobiť negatívne, keďže budú mať zvýšenú konkurenciu.“ SBA má za 
to, že pri popise negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ opomenul 
ustanovenie novej podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska technickej (emisnej) 
kontroly, aby žiadateľ bol súčasne osobou oprávnenou na vykonávanie emisnej (technickej) 
kontroly, alebo o také oprávnenie súčasne požiadal, alebo požiadal o povolenie na zriadenie 
stanice emisnej (technickej) kontroly (zmena v ods. 2, písm. f) v § 38 a § 56). I keď cieľ, aby 
motoristom boli poskytované komplexné služby technickej kontroly a emisnej kontroly na jednom 
mieste, je z hľadiska spotrebiteľov pochopiteľný, na strane súčasných prevádzkovateľov staníc 
technickej a emisnej kontroly môže spôsobiť značné navýšenie finančných nákladov, nakoľko 
súčasní prevádzkovatelia buď technickej, alebo emisnej kontroly budú v budúcnosti nútení 
poskytovať obidve služby súčasne. 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie vyššie uvedeného negatívneho vplyvu tak do doložky 
vybraných vplyvov, ako aj 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 

 



 

 

 
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 
2017/02/001 
 
V Bratislave dňa 06.02.2017 
 

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 združenie 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 03.02.2017 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: 
 
Návrh revidovaného predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej 
prokuratúry 
 
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 vzhľadom na svoju súčasnú podobu a s prihliadnutím na fázu procesu, v ktorom sa nachádza, pozitívny 
vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne pripomienky ani námietky. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2017/02/005 
 
V Bratislave dňa 15.02.2017 
 

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 10.02.2017 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: 
 
Návrh zákona, 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 pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP 
 
SBA zároveň vznáša k materiálu nasledovné zásadné pripomienky:   
 

 Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov, časť 9. Vplyvy navrhovaného materiálu uvádza, že 
materiál nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie. Následne však v časti 10. Poznámky 



 

 

 

 

 

 

 

 

uvádza, že materiál má „neutrálny vplyv“ na podnikateľské prostredie v oblasti dodávky palív 
v doprave, pričom spomína tak pozitívne, ako aj negatívne vplyvy. SBA by rada upozornila na fakt, 
že predkladateľ je v súlade s bodom 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
povinný vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v prípade, že identifikuje vplyvy. 
SBA preto žiada predkladateľa o vyznačenie vplyvu na podnikateľské prostredie v Doložke 
vybraných vplyvov a zároveň žiada o vypracovanie príslušnej analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 

 SBA zároveň žiada predkladateľa o vyznačenie všetkých vplyvov vyplývajúcich z návrhu zákona, 
nielen tých, ktoré sú okrajovo spomenuté v Doložke vplyvov, časť 10. Poznámky. Predkladateľ 
v tejto časti napríklad nespomína zjemnenie povinnosti PO alebo FO uvádzajúcich pohonnú látku 
na trh v SR znížiť priemerné ročné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku 
energie z pohonných látok a dodávanej energie z 10% na 6% v porovnaní s referenčnou hodnotou 
94,1 gCO2ekv/MJ od 1. januára 2020 (§14c, ods. (6), písm. a)). Predkladateľ takisto v tejto časti 
neuvádza zavedenie povinnosti PO alebo FO, ktoré uvádzajú na trh v SR biopalivo používané na 
pohon vozidiel, monitorovať, každoročne vypracovať a zaslať organizácii na overenie správu o 
úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej 
látky a dodávanej energie za predchádzajúci rok (§14c, ods. (3)). Podobne, predkladateľ v tejto 
časti nespomenul zavedenie nových povinností pre odborne spôsobilé osoby overujúce výpočty 
emisií z biopalív, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne (doplnenie §14d o nový 
odsek 13).  
SBA preto žiada o doplnenie nielen vyššie uvedených, ale všetkých vplyvov 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 

 



 

 

 
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 
2017/02/015 
 
V Bratislave dňa 10.02.2017 
 

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 08.02.2017 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: 
 
Návrh Zákon č....../2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní 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 
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 
2017/02/008 
 
V Bratislave dňa 10.02.2017 
 

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 08.02.2017 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: 
 
Návrh zákona z  ....  2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom 
kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania 
 
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 
2017/02/010 
 
V Bratislave dňa 09.02.2017 
 

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 07.02.2017 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 riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, pokiaľ ide o dočasné 
uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia  daňovej povinnosti  (reverse-charge 
mechanizmus) vo vzťahu k dodávkam tovarov a služieb nad určitú hodnotu 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
by mal v prípade, že sa Slovenská republika rozhodne pristúpiť k uplatneniu všeobecného mechanizmu 
prenesenia daňovej povinnosti (tzv. generalised reverse charge mechanism, ďalej „GRCM“) definovaného 
v novom článku 199c SMERNICE RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z 
pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“), pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré 
dodávajú tovary a poskytujú služby v tuzemsku presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru. Nakoľko 



 

 

 

 

 

 

 

 

transakcie v tejto výške uskutočňujú v určitej miere aj MSP, potenciálne pristúpenie k uplatňovaniu GRCM 
v SR by malo pozitívno-negatívne vplyvy aj na MSP.  
 
SBA zároveň vznáša k materiálu nasledovné obyčajné pripomienky:   
 

 Predkladateľ v tabuľke vplyvov uvádza, že materiál má pozitívno-negatívne vplyvy na 
podnikateľské prostredie. Zároveň však predkladateľ nekonkretizuje, v čom spočívajú pozitívne 
vplyvy návrhu. CLR žiada o konkretizovanie pozitívnych vplyvov a ich zhrnutie v časti V. Iné 
dôsledky – napr. sociálne, environmentálne, vplyv na podnikateľské prostredie vo vlastnom 
materiáli (napr. znížená administratívna záťaž spojená s uzatvorením kontrol nadmerných 
odpočtov). 

 Odsek 1. článku 199c návrhu smernice Rady sa nezmieňuje, na rozdiel od vlastného materiálu, že 
stanovená hranica, nad ktorú sa uplatňuje GRCM úprava, sa týka obratu z tuzemských transakcií. 
CLR má za to, že z dôvodu väčšej právnej istoty je potrebná úprava odseku 1. návrhu smernice 
a to tak, aby bolo zrejmé, že hranica 10 000 EUR sa týka tovarov dodaných, a služieb 
poskytnutých, v tuzemsku. 

 Duálne uplatňovanie systému DPH (uplatňovanie GRCM popri bežnom/frakčnom systéme) by 
znamenalo potrebu úprav IT systémov, daňových priznaní a kontrolného výkazu. Uvedené 
zmeny by predstavovali zvýšené administratívne náklady nielen pre finančnú správu, ale aj pre 
podnikateľské prostredie. CLR preto žiada o doplnenie týchto administratívnych nákladov v časti 
V. Iné dôsledky – napr. sociálne, environmentálne, vplyv na podnikateľské prostredie vo vlastnom 
materiáli. 

 
 

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 
2017/02/015 
 
V Bratislave dňa 16.02.2017 
 

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 združenie 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 13.02.2017 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 riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o znížených sadzbách pre elektronické 
publikácie 
 
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 vzhľadom na svoju súčasnú podobu a s prihliadnutím na fázu procesu, v ktorom sa nachádza, pozitívny 
vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Tabuľke vplyvov navrhovaného materiálu, ktorá je rovnocenná s Doložkou 
vybraných vplyvov, má nasledujúcu zásadnú pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ v Tabuľke vplyvov navrhovaného materiálu uvádza, že materiál nemá žiadny vplyv na 
podnikateľské prostredie. SBA má zato, že navrhovaný materiál má pozitívny vplyv, nakoľko dôjde 
k výraznému zníženiu sadzby DPH na elektronické publikácie , čo sa pozitívne odrazí pre podnikateľov jak 
v pozícii dodávateľov, tak aj ako odberateľov. Taktiež možno predpokladať, že vzrastie spotreba v danej 
oblasti.  
 
SBA preto žiada o vyznačenie pozitívneho vplyvu v Tabuľke vplyvov navrhovaného materiálu a následne 
doplnenie časti V.  INÉ DÔSLEDKY – napr. SOCIÁLNE, ENVIRONMENTÁLNE, VPLYV 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 
2017/02/030 
 
V Bratislave dňa 27.02.2017 
 

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 22.02.2017 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 pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o 
identifikácii a registrácii včelstiev 
 
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 
2017/02/033 
 
V Bratislave dňa 24.02.2017 
 

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 22.02.2017 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 Schur Flexibles Moneta s. r. o., so sídlom 
Cukrovarská 8/23, 075 01 Trebišov 
 
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 
2017/02/010 
 
V Bratislave dňa 27.02.2017 
 

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 23.02.2017 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
  
SBA zároveň vznáša k materiálu nasledovné obyčajné pripomienky:   
 

 Predkladateľ v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti Riadneho predbežného stanoviska k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej 
hospodárnosti budov uvádza, že materiál bude mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, 



 

 

 

 

 

 

 

 

pričom však v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že schválením návrhu dôjde 
k zvýšeniu priamych finančných nákladov z dôvodu povinnosti vlastníkov všetkých budov, ktoré 
majú 10 a viac parkovacích miest, vybudovať infraštruktúru pre elektromobilitu, pričom sa však 
členské štáty môžu rozhodnúť nestanoviť alebo neuplatňovať túto povinnosť pre malé a stredné 
podniky, ktoré vlastnia a využívajú budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami. Zároveň 
predkladateľ uvádza, že môže dôjsť aj k zvýšeniu nepriamych finančných nákladov v prípade 
zavedenia novej hranice na vykonávanie pravidelných kontrol vykurovacích systémov a 
klimatizačných systémov, a tiež k zvýšeniu administratívnych nákladov v prípade zavedenia 
požadovaného energetického certifikátu pred obnovou budovy. Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, 
že materiál bude mať tiež negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. SBA preto žiada 
predkladateľa o vyznačenie negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v časti IV. Vplyvy 
na vybrané oblasti Riadneho predbežného stanoviska. 

 

 V poslednom odstavci časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti Riadneho predbežného stanoviska 
predkladateľ vymenúva subjekty, ktoré sa zúčastnili na konzultáciách k predmetnému materiálu.  V 
Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, časť 3.2 Vyhodnotenie konzultácií - z toho MSP, však 
absentuje akákoľvek informácia o zúčastnených subjektoch a hlavných výsledkoch konzultácií. 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie týchto informácií do časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií 
- z toho MSP. 

 
 

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 
2017/02/035 
 
V Bratislave dňa 27.02.2017 
 

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 združenie 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 27.02.2017 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 
smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na 
absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, 
smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 
2007/36/ES 
 
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 vzhľadom na jeho charakter a fázu procesu, v ktorom sa nachádza, pozitívno-negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Tabuľke vplyvov na vybrané oblasti, ktorá je rovnocenná 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 
2017/02/036 
 
V Bratislave dňa 28.02.2017 
 

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 27.02.2017 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 uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v 
severozápadnej časti mesta Bratislava 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že 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 
2017/02/037 
 
V Bratislave dňa 28.02.2017 
 

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 28.02.2017 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 SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., 
IČO: 36 590 941, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Gemerská Hôrka, okres Rožňava. 
 
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 Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá žiadne námietky ani 
pripomienky. K doložke vybraných vplyvov má SBA nasledujúcu obyčajnú pripomienku: V časti 1. 
základné údaje, chýba vyznačenie charakteru predkladaného materiálu ako materiál nelegislatívnej 
povahy.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

 


