
 

 

 

 

 
 

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 
2016/09/010 
 
V Bratislave dňa 11.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 28.03.2017 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. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 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 má pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov, čo predkladateľ zaznamenal v Doložke vybraných vplyvov ako aj v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie, kde uvádza len kvalitatívny popis niektorých nových povinností podnikateľov, 
z ktorých vyplýva práve negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.  
 



 

 
 

 

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

1. Predkladateľ opomenul v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty uviesť banky a pobočky 
zahraničných bánk v súvislosti s ich novou povinnosťou podľa čl. III návrhu zákona 
poskytovať súčinnosť cudzineckej polícii v súvislosti s preverovaním finančného 
zabezpečenia cudzincov v rámci otázky splnenia podmienok pre získanie určitej formy 
pobytu a túto povinnosť následne kvalitatívne popísať v časti  3.3.3 Administratívne náklady 
a  vyčísliť jej jednotkový náklad v súlade s Kalkulačkou nákladov. Následne tieto údaje 
zohľadniť v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie. SBA žiada o dopracovanie v tomto 
smere.  

2. Predkladateľ opomenul v časti 3.3.3 Administratívne náklady uviesť zrušenie možnosti 
zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka 3. krajiny najviac na dobu jedného roka 
na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní bez toho, aby sa od tohto 
zamestnávateľa vyžadovalo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 
a povolenie na zamestnanie. SBA rozumie dôvodom zúženia tejto výnimky, avšak odporúča 
predkladateľovi aspoň kvalitatívne popísať v čom spočíva táto zmena, aby zamestnávatelia boli 
informovaní o nemožnosti naďalej tento inštitút využívať.  

3. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má možnosť uvádzať nie len 
z nových ustanovení vyplývajúce negatívne vplyvy, ale tiež pozitívne vplyvy, ktoré SBA vidí 
v odstránení povinnosti budúceho zamestnávateľa študentov a výskumných pracovníkov 
z 3. krajín žiadať o možnosť vopred obsadiť voľné pracovné miesto práve týmito osobami. 
SBA odporúča dopracovanie v tomto smere (v časti 3.3.3 Administratívne náklady uviesť 
administratívnu úsporu aspoň kvalitatívnym popisom). 

 
 

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

 
 

 
Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie

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


 

 

 

 

 
 

E-mailom 
 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/11/027 
 
V Bratislave dňa 28.03.2017 
 

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 22.03.2017 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. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 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 má pozitívne aj negatívny vplyvy na podnikateľské prostredie.  
 
Ak v rámci dotknutých subjektov materiálu, ktorými sú – na účely Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie – na jednej strane verejné podniky, ktorým sú adresované žiadosti o poskytnutie 
informácií a na strane druhej žiadatelia o informácie z radu podnikateľov, obe strany považujeme 



 

 
 

 

za súčasť podnikateľského prostredia, SBA sa stotožňuje s vyznačením len negatívnych vplyvov na 
podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov, ktoré v súhrne prevyšujú pozitívne vplyvy na 
podnikateľské prostredie z radu žiadateľov o informácie, ku ktorým prístup sa v niektorých ohľadoch 
zlepšuje. Tento prístup potvrdzuje predkladateľ aj spôsobom vypracovania Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie, v úvode ktorej udáva, že „Navrhovaná úprava sa nedotkne podnikateľského 
prostredia vo všeobecnosti. Dotýka sa len parciálneho segmentu tzv. verejných podnikov.“. SBA oceňuje, 
že predkladateľ neopomenul negatívny vplyv na podnikateľov z radu žiadateľov o informácie tým, že 
v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza aj možnosť verejného podniku požadovať od žiadateľa 
o informáciu okrem úhrady materiálnych nákladov aj úhradu ako prirážku za vyhotovenú alebo 
naskenovanú listinu.  
 
SBA na základe hore uvedeného neuplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
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 
2016/12/005 
 
V Bratislave dňa 28.03.2017 
 

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 21.03.2017 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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál 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, kde uvádza ako negatívne tak aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.  
 
SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné zásadné pripomienky:   
 



 

 
 

 

1. V časti 3.3.1 Priame finančné náklady – SBA odporúča predkladateľovi vyčíslenie 
jednotkového nákladu na overenie podpisu v rámci udelenia súhlasu osoby, ktorá má byť 
ustanovená do funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena v eurách. 

2. V časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady – SBA odporúča predkladateľovi uviesť aspoň v rámci 
nepriamych finančných nákladov kvalitatívny popis novej povinnosti štatutárov vo forme 
ručenia za záväzky v prípade účasti na transakcii, ktorá zhorší hospodársku situáciu firmy 
ako aj novej povinnosti spočívajúcej v zodpovednosti členov firiem za škodu spôsobenú v 
dôsledku procesu zlúčenia/splynutia. 

3. V časti 3.3.3 Administratívne náklady – SBA odporúča predkladateľovi aspoň kvalitatívne 
popísať v čom spočíva zjednodušenie elektronických služieb voči Obchodnému vestníku, 
ďalej kvalitatívne uviesť novú povinnosť štatutárov informovať o kríze spoločníkov 
a vyčísliť jej jednotkový náklad v súlade s Kalkulačkou nákladov, ako aj kvalitatívne popísať 
novú povinnosť spočívajúcu v podaní návrhu na zápis zlúčenia/splynutia a tiež zároveň 
vyčísliť jej jednotkový náklad. 

4. V časti 3.3.3 Administratívne náklady – SBA odporúča predkladateľovi upraviť tvrdenie, že „§ 
115 - prevod obchodného podielu – doloženie súhlasom správcu dane – táto povinnosť však 
len kopíruje povinnosť, ktorá už bola v ustanovení obsiahnutá a nejde o novú povinnosť.“, 
nakoľko súčasná právna úprava povinnosť doložiť súhlas správcu dane ustanovuje len v 
prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu. A zároveň priznať tejto novej 
povinnosti administratívne náklady vynaložené v rámci procesu získania súhlasu správcu 
dane.  

 
V rámci hore uvedených pripomienok SBA odporúča predkladateľovi, aby výsledky zapracovania tých 
pripomienok, ktorých predmetom je vyčíslenie jednotkových nákladov, boli následne zohľadnené 
v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie v nasledujúcej štruktúre: 
 
-  jednotkový náklad povinnosti overenia podpisu (1.), 
-  jednotkový náklad administratívnej povinnosti štatutára informovať spoločníkov o kríze (3.), /u 
tejto povinnosti SBA navrhuje vyčísliť aj predpokladaný celkový náklad na podnikateľské prostredie pri 
prezumovaní údajov za posledný dostupný rok – 2016 resp. 2015 – a to formou vynásobenia 
jednotkového nákladu počtom spoločností v kríze – napr. aj z údaju počtu návrhov na vyhlásenie 
konkurzu na spoločnosť, z dôvodu, že je v kríze/, 
- jednotkový náklad administratívnej povinnosti podať návrh na zápis zlúčenia/splynutia (3.),  
- jednotkový náklad administratívnej povinnosti doložiť akýkoľvek prevod obchodného podielu 
súhlasom správcu dane (4.) /u tejto povinnosti SBA navrhuje vyčísliť aj predpokladaný celkový náklad 
na podnikateľské prostredie pri prezumovaní údajov za posledný dostupný rok – 2016 resp. 2015 – a to 
formou vynásobenia jednotkového nákladu počtom žiadostí o zápis zmeny v obchodnom registri v 
súvislosti s prevodom obchodného podielu/, 
 
a zároveň do Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie zapracovať jednotkové náklady, ktoré vzniknú 
v súvislosti s povinnosťami, ktoré už predkladateľ kvalitatívne popísal v časti 3.3.3 Administratívne 
náklady, konkrétne: 
 
- jednotkový náklad administratívnej povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, 
- jednotkový náklad administratívnej povinnosti nechať si vypracovať správu audítora 
a povinnosti jej následného uloženia do zbierky listín, 
- jednotkový náklad administratívnej povinnosti predkladať návrh zmluvy o zlúčení správcovi 
dane, 
 
pričom pri všetkých nových povinnostiach spoločností pri ich výmaze z Obchodného registra bez 
likvidácie (t. j. zlúčením alebo splynutím) SBA navrhuje vyčísliť aj predpokladaný celkový náklad 
na podnikateľské prostredie pri prezumovaní údajov za posledný dostupný rok – 2016 resp. 2015 – a to 
formou vynásobenia jednotkových nákladov týchto povinností počtom žiadostí o zápis zrušenia 
spoločnosti v obchodnom registri v dôsledku jej splynutia alebo zlúčenia/. 
 

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

 

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


 

 
 

 

 
 

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 
2016/12/027 
 
V Bratislave dňa 06.03.2017 
 

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 06.03.2017 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 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia 
podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

 
III. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/12/047 
 
V Bratislave dňa 29.03.2017 
 

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 23.03.2017 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 metrológii 
 
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 uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá 
žiadne námietky ani pripomienky, no zároveň vznáša k samotnému procesu nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  
 
SBA chce upozorniť predkladateľa a má zato, že príliš častá zmena právnych predpisov, či už formou 
novelizácií alebo prijatím úplne novej právnej úpravy v krátkom časovom období po nedávno schválenej 
novele, je v rozpore so Zásadami a odporúčaniami uvedenými v časti III. Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov, kde v rámci bodu 6. je uvedené, že: „Pri zvažovaní spôsobu, akým by 
mali byť dosiahnuté jednotlivé ciele regulácie, je potrebné usilovať sa o minimalizáciu administratívnej 
záťaže a súvisiacich nákladov regulácie.“ Napriek tomu, že posudzovaný materiál nemá z obsahového 



 

 

 

 

 

 

 

 

hľadiska konkrétnejší negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, podnikateľské subjekty sú nútené 
vynakladať opätovné časové úsilie na oboznámenie sa úplne s novou právnou úpravou a zároveň 
dodatočné náklady súvisiace s úpravou dokumentácie, smerníc kvality, (napr. v organizáciách s 
certifikovaným systémom manažérstva kvality ISO 9001, a.i.) v dôsledku nového znenia ako i 
označenia zákona a jednotlivých ustanovení. 
 

 
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 
2017/01/013 
 
V Bratislave dňa 15.03.2017 
 

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 07.03.2017 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 o technickej normalizácii 
 
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 potenciálne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov. 
 
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 
2017/01/013 
 
V Bratislave dňa 27.03.2017 
 

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 24.03.2017 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Zákon o technickej normalizácii. 
 
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 potenciálne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje pripomienky. 
 
 

 
III. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2017/03/005 
 
V Bratislave dňa 02.03.2017 
 

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 01.03.2017 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  PCA Slovakia, s.r.o., IČO: 36 256 013, na realizáciu 
investičného zámeru v lokalite Trnava, okres Trnava. 
 
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 
2017/03/008 
 
V Bratislave dňa 07.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 29.03.2017 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 povinnom deponáte publikácie 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 
má nasledovné obyčajné pripomienky: 
 
SBA považuje za potrebné doplniť kvalitatívny opis nákladov v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie o negatívny vplyv v zmysle §2 ods. 7 predloženého návrhu.  
V časti 3.3.3 predkladateľ opomenul, že na rozdiel od v súčasnosti účinného zákona, predložený návrh 
zákona zavádza nové povinnosti tým vydavateľom neperiodickej publikácie, ktorí vydávajú „nástenné 
mapy, kalendáre, krížovky, leporelá, omaľovánky, plagáty, pohľadnice, bulletiny, letáky, programy 
kultúrnych, spoločensko-politických a športových podujatí, prospekty, separáty, firemné katalógy, veľtržné 
katalógy, katalógy výrobkov, patentové a normatívne dokumenty“.  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V zmysle znenia predloženého návrhu zákona firemné katalógy, veľtržné katalógy, katalógy 
výrobkov, ak je ich obsah určený na verejné rozširovanie, sú považované za neperiodickú 
publikáciu a vyplývajú z toho povinnosti vydavateľom týchto publikácií odovzdať povinný 
deponát. Podľa súčasného znenia zákona totiž katalógy vydané najmenej dvakrát ročne, a teda 
považované za periodickú publikáciu, ale zároveň určené na úradné, služobné a prevádzkové 
potreby (§ 2 ods. 2), nemajú povinnosť odovzdať povinný výtlačok. 

2. Zároveň nástenné mapy, leporelá, pohľadnice či programy kultúrnych, spoločensko-
politických a športových podujatí sú vzhľadom na súčasné znenie § 2 ods. 4 písm. a), b) a c) 
zákona č. 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a 
rozmnoženín audiovizuálnych diel z definície neperiodickej publikácie explicitne vylúčené. 
V zmysle znenia predloženého návrhu zákona týmto vydavateľom vzniknú administratívne 
a finančné náklady súvisiace s odovzdávaním povinných deponátov. 

 
V časti 3.3.3 predkladateľ zároveň v rozpore s predloženým návrhom tvrdí, že: 
„Novela zákona o audiovízii navrhuje, aby povinnosť odovzdávať povinnú rozmnoženinu slovenského 
audiovizuálneho diela prešla z výrobcu audiovizuálneho diela na jeho distributéra, čo považujeme za 
logickejšie vymedzenie povinnej osoby, keďže zákon o audiovízii distributéra audiovizuálneho diela 
vymedzuje ako osobu, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela alebo audiovizuálne 
dielo odplatne sprístupňuje verejnosti.“ 

1. SBA nepovažuje doplnenie povinnosti prostredníctvom nového § 38a, ktorý zavádza povinnosti 
distributérovi slovenského audiovizuálneho diela, za presunutie povinností, keďže § 38 
o povinnostiach výrobcu slovenského audiovizuálneho diela návrhom zákona nie je zrušený. Ide 
o rozšírenie. 

 
 

 
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 
2017/03/009 
 
V Bratislave dňa 08.03.2017 
 

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 06.03.2017 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: 
 
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020 
 
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 
2017/03/010 
 
V Bratislave dňa 06.03.2017 
 

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 06.03.2017 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 Minebea Slovakia s.r.o. 
 
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 
2017/03/013 
 
V Bratislave dňa 10.03.2017 
 

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 08.03.2017 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 ZF Slovakia, a.s., IČO: 36 707 341, na 
realizáciu investičného zámeru v lokalite Levice. 
 
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 
2017/03/014 
 
V Bratislave dňa 10.03.2017 
 

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 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 08.03.2017 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 smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení 
smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických zariadeniach 
 
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 
2017/03/015 
 
V Bratislave dňa 15.03.2017 
 

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 10.03.2017 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 Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
 
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 malých a stredných 
podnikov. 
 
Vzhľadom na štádium, v ktorom sa materiál v súčasnosti nachádza, SBA odporúča predkladateľovi 
doplniť do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie podrobnejší opis nákladov, ktoré môžu 
v prípade prijatia súčasného znenia návrhu smernice vzniknúť podnikateľským subjektom, ako napríklad:   
 

 Článok 25. ods. 1 návrhu smernice s účinnosťou od 1. januára 2021 ustanovuje novú povinnosť 
pre dodávateľov palív, aby zahrnuli minimálny podiel energie z moderných biopalív, iných 
biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX. návrhu smernice, z 
kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, z 



 

 

 

 

 

 

 

 

fosílnych palív vyrobených z odpadu a elektriny z obnoviteľných zdrojov do celkového 
množstva motorových palív, ktoré dodávajú na spotrebu alebo používanie na trh v priebehu 
kalendárneho roka, pričom tento minimálny podiel sa v roku 2021 musí rovnať aspoň 1,5 % a 
do roku 2030 sa musí zvýšiť minimálne na 6,8 %, podľa trajektórie stanovenej v časti B prílohy 
X. návrhu smernice. Zároveň platí, že v rámci tohto celkového podielu musí podiel moderných 
biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti A prílohy IX. návrhu smernice 
predstavovať k 1. januáru 2021 aspoň 0,5 % motorových palív dodávaných na spotrebu 
alebo používanie na trh, a do roku 2030 sa musí zvýšiť na minimálne 3,6 %, podľa trajektórie 
stanovenej v časti C prílohy X. návrhu smernice. Toto ustanovenie bude predstavovať pre 
dodávateľov palív navýšenie nákladov vzhľadom na relatívne vyššiu cenu biopalív v porovnaní 
s fosílnymi palivami.  

 
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 
2017/03/016 
 
V Bratislave dňa 10.03.2017 
 

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 09.03.2017 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 Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o., IČO: 
35 914 581, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Teplička nad Váhom, okres Považská 
Bystrica. 
 
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 
2017/03/033 
 
V Bratislave dňa 06.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 27.03.2017 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 EP a Rady o právnom a operačnom 
rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením o EEPS 
 
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 potenciálne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov. 
 
SBA zároveň uvádza, že k materiálu 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 
2017/03/034 
 
V Bratislave dňa 06.04.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 27.03.2017 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 nariadenia EP a Rady o zavedení európskeho 
elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch 
 
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 potenciálne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov. 
 
SBA zároveň uvádza, že k materiálu 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 

 

 

 

 
 


