
 

 

 
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 
2016/11/008 
 
V Bratislave dňa 05.06.2017 
 

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 31.05.2017 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 ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky, nakoľko spolupracovala s predkladateľom počas prípravy 
predmetného materiálu, pri ktorom boli zapracované všetky pripomienky vznesené zo strany SBA. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2016/12/006 
 
V Bratislave dňa 17.01.2017 
 

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 11.01.2017 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: 
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady 
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 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 
bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. SBA 
zároveň vznáša nasledujúce zásadné pripomienky: 
 
SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ vyznačil existenciu vplyvov na podnikateľské 
prostredie, vrátane malých a stredných podnikov, v Doložke vybraných vplyvov a zároveň priložil 



 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej aspoň kvalitatívne vymedzí vplyv predpisu 
na podnikateľské subjekty. 
 
SBA navrhuje nasledovné stručné zachytenie vplyvu na podnikateľské prostredie, ktoré sprehľadňuje 
reálne vplyvy predloženého materiálu. 
 

1. § 12 ods. 3 novely zákona ruší súdny poplatok za poskytnutie potvrdenia o neexistencií určitého 
zápisu v obchodnom registri, čím dochádza k zníženiu priamych finančných nákladov pre dotknuté 
podnikateľské subjekty. 

2. § 12 ods. 6 novely zákona ruší súdny poplatok za vydanie elektronickej podoby uloženej listiny 
a tiež za vydanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke 
listín, čím dochádza k zníženiu priamych finančných nákladov pre dotknuté podnikateľské subjekty. 

 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
a zjednotenie vyznačenia vplyvov v Doložke vybraných vplyvov s uvedenou Analýzou vplyvov.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 

 
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 
2016/12/035 
 
V Bratislave dňa 01.02.2017 
 

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 27.01.2017 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať negatívny ako aj pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov, čo predkladateľ zároveň vyznačil v Doložke vybraných vplyvov. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané povinné obsahové náležitosti podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) ako i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  
 

K procesným postupom: 
 

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo predmetný návrh zákona Stálej pracovnej komisií dňa 
24.01.2017, spolu so žiadosťou o skrátenie predbežného pripomienkového konania (PPK), ktorej 
bolo zo strany Stálej pracovnej komisie vyhovené. Dňa 27.01.2017 zaslalo Ministerstvo 
zdravotníctva SR aktualizovanú verziu pôvodného materiálu, ktorá však bola svojim rozsahom 
značne širšia ako pôvodná verzia, pričom však skrátenie PPK bolo automaticky garantované aj pre 
aktualizovaný materiál. Vzhľadom na podstatne širší rozsah aktualizovaného materiálu 
v porovnaní s pôvodne predloženým materiálom SBA považuje postup udelenia 
automatického súhlasu so skrátením PPK za neoprávnený. SBA má za to, že predloženie 
aktualizovanej verzie materiálu malo byť sprevádzané opätovnou žiadosťou o skrátenie 
PPK v súlade s bodom 7.5. Jednotnej metodiky.       

 
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie: 
 

 V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ v časti 3.3.1. Priame finančné náklady 
uvádza, že žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej 
služby uhradí 495, 50 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sa však 
vydanie povolenia Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia spoplatňuje vo výške 497, 50 eur (položka 150), a teda o 2 eurá vyššie 
ako uvádza predkladateľ. Totožná suma sa vyskytuje aj v časti 3.3.3. CLR týmto žiada 
predkladateľa o vysvetlenie tohto nesúladu a následné zosúladenie uvedených súm. 

 V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ v časti 3.4. Konkurencieschopnosť a 
správanie sa podnikov na trhu - z toho MSP uvádza, že „návrh nemá vplyv na konkurencie 
schopnosť a správanie sa podnikov.“ SBA je toho názoru, že zavedenie inštitútu výberového 
konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej 
pohotovostnej služby (nový §14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) bude mať za následok prísnejšiu reguláciu správania sa 
poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, a taktiež zvýši bariéry pre vstup na trh 
pre nových poskytovateľov. Zároveň však inštitút výberového konania s veľkou 
pravdepodobnosťou zvýši konkurenciu na trhu poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej 
služby. 

 
SBA je zároveň toho názoru, že predkladateľ by sa mal pokúsiť v Analýze vplyvov aspoň 
o kvalitatívne popísanie: 
 

 Zvýšených mzdových nákladov vyplývajúcich z doplnenia odsekov 3 a 4 § 80a zákona č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa 
ustanovuje mzda lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej 
pohotovostnej služby vo výške 12 eur na hodinu. 

 Zvýšených administratívnych nákladov vyplývajúcich z doplnenia §13 zákona č. 578/2004 Z. 
z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odsek 9, ktorý 
ustanovuje niekoľko nových administratívnych povinností pre žiadateľov o vydanie 
povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 
(napríklad doloženie dokladu o priemernom mesačnom zostatku na bežnom účte za posledných 
12 mesiacov, doloženie projektu prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej 
služby, atď.). 

 Sankcií v dôsledku ustanovenia explicitného zákazu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti požadovať od osoby odplatu za objednanie na akékoľvek vyšetrenie, alebo 
vyberať od osoby odplatu za akékoľvek objednanie na vyšetrenie, v podobe pokuty až výšku 
10 000 eur. (doplnenie §82  zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, o nové odseky 11 až 15), nakoľko v súčasnosti právna úprava takýto výber 



 

 

 

 

 

 

 

 

poplatkov explicitne nezakazuje a so samotným výslovným zákazom (ak predkladateľ nepodloží 
zákonným rozhodnutím relevantného orgánu skutočnosť, že už v súčasnosti je výber takýchto 
poplatkov v rozpore so zákonom) dôjde na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
k nákladom spojeným s odstránením takejto služby z ponuky (napr. z web stránky alebo aj 
tým, že budú musieť rozviazať zmluvný vzťah so subjektami, ktoré túto službu sprostredkovávajú 
- napr. necakajulekara.sk).  

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 
 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2016/12/036 
 
V Bratislave dňa 23.01.2017 
 

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 20.01.2017 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 novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 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 
bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. SBA 
zároveň vznáša nasledujúce zásadné pripomienky: 
 
SBA odporúčala Ministerstvu hospodárstva SR v súlade s bodom 5.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov rozhodnúť o povinnosti predkladateľa vykonať konzultácie s podnikateľským prostredím 
a zároveň v súlade s bodom 6.1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov rozhodnúť o 



 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe vykonania testu vplyvov na malé stredné podniky. SBA v spolupráci s predkladateľom 
vypracovala test vplyvov na malé a stredné podniky, ktorý prikladá k čiastkovému stanovisku. 
 
SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zachytil 
vplyv predpisu na podnikateľské subjekty vzhľadom na dostupné údaje. 
 
SBA navrhuje nasledovné minimálne zachytenie vplyvu na podnikateľské prostredie, ktoré 
sprehľadňuje reálne vplyvy predloženého materiálu. 
 

1. V časti 3.1 navrhujeme uviesť 122 750 zamestnávateľov, podľa štatistík so zisteným počtom 
zamestnancov, z toho 122 088 zamestnávateľov v skupine mikro, malých a stredných 
podnikov a neznámy počet fyzických osôb-podnikateľov zaradených do 3. alebo 4. 
kategórie práce z hľadiska zdravotných rizík. 

2. V časti 3.2 navrhujeme uviesť okrem dĺžky konzultácií (20.12.2016 – 13.1.2017), zoznamu 
účastníkov konzultácií (Centrum lepšej regulácie – SBA, AZZZ, Klub 500) s hlavnými bodmi ich 
návrhov a vyhodnotením zo strany predkladateľa, termínov pracovných stretnutí (tripartitné, 
odborné) aj priebeh a výsledky odbornej diskusie (osobne aj elektronicky) vo forme 
pripomienkovania Analýzy nákladov a prínosov pracovnej zdravotnej služby pre malé a 
stredné podniky voči zamestnancom prvej a druhej kategórie prác vypracovanej Centrom 
lepšej regulácie. Zároveň považujeme za potrebné konkrétne odkázať na detailnejšie zachytenie 
vplyvov v priloženej Správe o výsledkoch testu MSP. 

3. V časti 3.3 navrhujeme vzhľadom na charakter (úbytok) nákladov vyplývajúcich z povinností 
týkajúcich sa návrhu predkladateľa tieto zachytiť opisom v podčastiach 3.3.2 a 3.3.3 ako 
nepriame finančné náklady a administratívne náklady, ale v časti 3.3.4 aj pomocou 
kvantitatívnych odhadov. 

4. V časti 3.3.4 navrhujeme uviesť úsporu 18,8 mil. EUR na celé podnikateľské prostredie, resp. 
152,9 EUR v priemere na 1 podnikateľa (z toho administratívne: 804 tis. EUR na celé 
podnikateľské prostredie a 6,6 EUR v priemere na 1 podnikateľa a nepriame náklady: 18 mil. EUR 
na celé podnikateľské prostredie a 146 EUR v priemere na 1 podnikateľa). 

 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a priloženie 
Správy a výsledkoch testu MSP k  materiálom návrhu predkladaným do legislatívneho procesu.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 

 
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 
2016/12/036 
 
V Bratislave dňa 31.01.2017 
 

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 31.01.2017 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 novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 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 
bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. SBA 
zároveň vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 
SBA odporúčala Ministerstvu hospodárstva SR v súlade s bodom 5.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov rozhodnúť o povinnosti predkladateľa vykonať konzultácie s podnikateľským prostredím 



 

 

 

 

 

 

 

 

a zároveň v súlade s bodom 6.1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov rozhodnúť o 
potrebe vykonania testu vplyvov na malé stredné podniky. SBA v spolupráci s predkladateľom 
vypracovala test vplyvov na malé a stredné podniky, ktorý prikladá k čiastkovému stanovisku. 
 
SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zachytil 
vplyv predpisu na podnikateľské subjekty vzhľadom na dostupné údaje. 
 
SBA preto opätovne navrhuje, v reakcii na už zapracované pripomienky po prvom skrátenom predbežnom 
pripomienkovom konaní, čo zo strany predkladateľa oceňuje, nasledovné minimálne zachytenie vplyvu 
na podnikateľské prostredie, ktoré sprehľadňuje reálne vplyvy predloženého materiálu. 
 

1. V časti 3.1 navrhujeme doplniť...“a neznámy počet fyzických osôb-podnikateľov zaradených 
do 3. alebo 4. kategórie práce z hľadiska zdravotných rizík.“ 

2. V časti 3.2 navrhujeme zvýrazniť rozdiel medzi predmetnými analýzami, a to  

a. v druhej vete tretej odrážky: „- V priebehu decembra 2016 a januára 2017 prebehli 
rokovania a stretnutia s Centrom pre lepšiu reguláciu v procese prípravy testu malých a 
stredných podnikov v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom 
elektronickej komunikácie predkladateľ pripomienkoval jednotlivé časti Analýzy nákladov 
a prínosov pracovnej zdravotnej služby pre malé a stredné podniky voči 
zamestnancom prvej a druhej kategórie prác vypracovanej Centrom lepšej regulácie 
z hľadiska ich vecného obsahu a v súvislosti s aplikačnou praxou.“  

b. Zároveň odporúčame uviesť v prvej vete piatej odrážky: „- Predkladateľ zapracoval 
väčšinu vecných pripomienok partnerov do návrhu zákona, čo potvrdili aj zástupcovia 
Centra pre lepšiu reguláciu v spoločnej e-mailovej komunikácii a čiastočne vyplýva aj z 
testu malých a stredných podnikov, ktorý je priložený k predkladanému materiálu.“ 

3. Text z časti 3.3, konkrétne 3.3.1 navrhujeme vložiť do časti 3.3.2 (nepriame finančné náklady) 
s rovnomenným formulovaním na konci oboch relevantných odsekov. Súčasný text z časti 3.3.2 
navrhujeme vypustiť, keďže uvedené okolnosti nepredstavujú žiadne zníženie nákladov. Na 
výpočet administratívnych nákladov odporúčame predkladateľovi čerpať zo zoznamu uvedeného 
na začiatku testu vplyvov na MSP 

 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a priloženie 
Správy a výsledkoch testu MSP k  materiálom návrhu predkladaným do legislatívneho procesu.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 

 
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 
2017/01/001 
 
V Bratislave dňa 17.01.2017 
 

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 04.01.2017 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) 1316/2013 a (EÚ) 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetovej konektivity v 
miestnych spoločenstvách 
 
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 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 
2017/01/008 
 
V Bratislave dňa 24.01.2017 
 

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 23.01.2017 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 hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor 
formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného 
zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného 
zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o 
informačnej tabuli 
 
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 
2017/01/009 
 
V Bratislave dňa 19.01.2017 
 

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 19.01.2017 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 Franke Slovakia s.r.o., IČO: 36 389 501, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Strečno, okres Žilina 
 
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 
2017/01/012 
 
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 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 16.02.2017 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. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov, čo 
predkladateľ zaznamenal v Doložke vybraných vplyvov ako aj v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie.  
 
SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné zásadné pripomienky:   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty - z toho MSP v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie predkladateľ uvádza, že dotknutými subjektami sú „Fyzické osoby a právnické osoby 
súkromného alebo verejného práva.“, pričom SBA považuje takúto odpoveď na otázku „Uveďte, 
aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené. Aký je ich počet?“ za 
nedostatočnú a navrhuje doplniť ju o kvalitatívny popis výnimiek podľa § 7a zákona č. 2/1991 
Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, t. j. o negatívny kvalitatívny 
výpočet dotknutých subjektov, ako aj o kvantitatívny odhad, ktorý je možné pri aplikácii 
výnimiek ako aj pri znalosti súčasného stavu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa spĺňajúcich 
reprezentatívnosť podľa navrhovanej právnej úpravy, určiť, t. j. o pozitívny kvantitatívny odhad 
dotknutých subjektov.  

2. V časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií - z toho MSP v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
predkladateľ uvádza, že „Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že test MSP nie je potrebné 
vykonať.“, pričom toto tvrdenie nie je objektívne, nakoľko stanovisko SBA k potrebe vykonania 
Testu MSP detailne odôvodňuje príčiny – a to nie „neprítomnosti potreby“ jeho vykonania, ale 
„nemožnosti“ jeho vykonania vzhľadom na absenciu nevyhnutných dát. Čo sa týka otázky 
potreby vykonania Testu MSP – odpoveď na ňu zo strany SBA bola a je jednoznačne „áno, Test 
MSP by bolo potrebné vykonať, ale pri absencii nevyhnutných dát to nie je možné“. Preto žiadame 
predkladateľa o nahradenie hore citovanej vety nasledovnou vetou: „Ministerstvo 
hospodárstva SR rozhodlo, že nedôjde k vykonaniu Testu MSP, nakoľko je to vzhľadom k absencii 
nevyhnutných dát nemožné, i keď vykonanie Testu MSP by bolo v prípade tejto novely žiadúce 
a potrebné.“. 

3. V časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií - z toho MSP v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
predkladateľ ďalej uvádza, že „K predbežnej informácii sa vyjadrili 4 subjekty: ...“ pričom pri ich 
vymenúvaní opomína Centrum lepšej regulácie – analytický odbor SBA. V pokračovaní tejto 
časti sú, a síce, uvedené aj pripomienky Centra lepšej regulácie (ďalej len „CLR“), avšak medzi 
subjektami, ktoré sa zapojili do konzultácií predkladateľ CLR neuvádza. Radi by sme týmto 
zdôraznili, že obsahové podnety zo strany CLR v predprípravnej fáze legislatívneho procesu 
sú považované za pripomienky subjektu, ktorý zastupuje podnikateľské prostredie – a tým 
SBA, a teda aj za túto úlohu zodpovedný jej analytický odbor CLR, rozhodne je, nakoľko jej 
poslaním je podpora a rozvoj malého a stredného podnikania v Slovenskej republike a konzultácií 
s predkladateľ sa riadne zúčastnila – konkrétne formou viacnásobnej mailovej komunikácie. 
Procesné pripomienky ku kvalite vyplnenia Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, ktoré sú 
súčasťou stanoviska Stálej pracovnej komisie, uplatňuje CLR z titulu riadneho členstva v tejto 
komisii. Týmto žiadame predkladateľa o doplnenie CLR medzi subjekty, ktoré sa zúčastnili 
konzultácií medzi podnikateľským prostredím a predkladateľom k predmetnej novele.  

4. V časti 3.3 Náklady regulácie - z toho MSP v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
predkladateľ podľa SBA nedostatočne kvalitatívne popísal negatívne vplyvy na podnikateľské 
prostredie. SBA má za to, že skutočnosť, akou je úprava v bode 7. vlastného materiálu novely – t. 
j. ustanovenie, že po novom sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa nebude 
vzťahovať na tie kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré spĺňajú reprezentatívnosť 
zmluvných odborov u viac ako 30 % zmluvných zamestnávateľov, pričom v súčasnej právnej 
úprave stačí pre aktivovanie výnimky spod rozšírenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
záväznosť inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je nevyhnutné kvalitatívne identifikovať ako 
významne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, nakoľko táto 
novoustanovená podmienka sprísňuje možnosť ochrany pred rozšírením reprezentatívnej 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na subjekty, ktoré pôsobia v danom odvetví a nie sú jej 
zmluvnými stranami.  

 
III. 

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

 
 

 
Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2017/01/015 
 
V Bratislave dňa 23.01.2017 
 

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 20.01.2017 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: 
 
Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 
 
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. 
 
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 
2017/01/019 
 
V Bratislave dňa 23.01.2017 
 

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 23.01.2017 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: 
 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 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. 
 
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 
2017/01/021 
 
V Bratislave dňa 24.01.2017 
 

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 24.01.2017 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 Nemak Slovakia s.r.o., IČO 36 042 773, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom 
 
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 
2017/01/024 
 
V Bratislave dňa 03.02.2017 
 

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 31.01.2017 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017 – 2046 
 
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 
2017/01/025 
 
V Bratislave dňa 03.02.2017 
 

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 31.01.2017 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046 
 
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, vrátane MSP. 
 
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 
2017/01/026 
 
V Bratislave dňa 03.02.2017 
 

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 31.01.2017 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017 – 2046 
 
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 
2017/01/027 
 
V Bratislave dňa 03.02.2017 
 

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 31.01.2017 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 – 2046 
 
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 
2017/01/028 
 
V Bratislave dňa 03.02.2017 
 

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 31.01.2017 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: 
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 – 2046 
 
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 
2017/01/031 
 
V Bratislave dňa 07.02.2017 
 

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 31.01.2017 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, ktorou sa mení smernica o DPH 
pokiaľ ide o určité povinnosti pri dodaní služieb a zásielkovom predaji tovaru, k návrhu 
vykonávacieho nariadenia, ktoré stanovuje opatrenia pre smernicu o DPH a k návrhu nariadenia 
Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti DPH 
 
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 subjekty, vrátane MSP, ktoré poskytujú nielen cezhraničné dodávky 
elektronických služieb pre koncových zákazníkov, ale tiež uskutočňujú predaj tovaru na diaľku (tzv. 
zásielkový predaj tovaru). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA by zároveň rada upozornila na fakt, že v Návrhu SMERNICE RADY, ktorou sa mení smernica 
2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty 
pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (ďalej len „návrh“), sa vyskytuje niekoľko mätúcich 
označení novelizovaných ustanovení SMERNICE RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“). Len pre príklad, novelizačný bod č.19 na strane 
20 návrhu, znie: „Nadpis oddielu 3 kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto“. V súčasne platnom znení 
smernice však oddiel 3 kapitoly 6 hlavy XII absentuje, to znamená, že nemôže byť nahradený, môže 
však byť doplnený. Obdobne, novelizačný bod č. 20 na strane 20 návrhu znie: „Článok 369a sa mení 
takto.“ Článok 369a však v súčasne platnom znení smernice absentuje, to znamená, že sa nemôže meniť, 
môže však byť doplnený.  
Predmetný návrh obsahuje hneď niekoľko takýchto pochybení. SBA je toho názoru, že nesprávne 
vymedzenie pojmov komplikuje prehľadnosť materiálu a môže byť mätúce pre dotknuté podnikateľské 
subjekty.  
 
 

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 
2017/01/036 
 
V Bratislave dňa 03.02.2017 
 

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 31.01.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, spolu 
so žiadosťou o jeho skrátenie, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 
smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti 
 
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 Tabuľke vplyvov na vybrané oblasti, ktorá je rovnocenná Doložke vybraných 
vplyvov, a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 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 

 

 


