
 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/10/030 
 
V Bratislave dňa 06.11.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 25.10.2017 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 poplatkoch za uloženie odpadov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a čiastočne aj bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovné zásadné pripomienky. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že materiál môže navýšiť 
priame finančné náklady pre podnikateľov, ktorí produkujú komunálne odpady. V prílohe č. 3 
k návrhu zákona sa však taktiež ustanovujú nové sadzby za uloženie priemyselných odpadov na 
skládky odpadov.  I keď v súčasnosti platný zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov nepozná pojem priemyselné odpady, druhy odpadov uvedené v prílohe č. 1 k tomuto 
zákonu môžu byť, s výnimkou položky č. 3 jasne definovanej ako komunálne odpady, považované 
za priemyselné odpady. Z porovnania súčasných a novo navrhnutých sadzieb jasne vyplýva 
navýšenie sadzieb za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov, a to napr.: 

- Navýšenie sadzby za uloženie zeminy a kameniva zo súčasných 0,33 €/ t  na 3 €/ t od roku 
2019, až na úroveň 11 €/ t v období 2026-2030 

- Navýšenie sadzby za uloženie inertného odpadu zo súčasných 0,33 €/ t  na 3 €/ t od roku 
2019, až na úroveň 15 €/ t v období 2026-2030 

- Navýšenie sadzby za uloženie ostatného priemyselného odpadu (položka č. 5 v prílohe č. 
1 súčasného zákona verzus položka č. 5 prílohy č. 3 návrhu nového zákona) od 2022 z 30 
€/ t na 35 €/ t a od 2026 až na 40 €/ t. 
 

 Na základe vyššie uvedeného SBA žiada predkladateľa o doplnenie negatívnych vplyvov 
materiálu na podnikateľské subjekty vytvárajúce priemyselné odpady (všetky, nielen vyššie 
uvedené príklady) do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 
 

 
Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/04/013 
 
V Bratislave dňa 09.11.2017 
 

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 26.10.2017 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 zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v 
cestovnom ruchu 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 vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, 
vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má SBA nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty predkladateľ na základe údajov získaných zo 
Štatistického úradu Slovenskej republiky uvádza, že v súčasnosti na slovenskom trhu pôsobí 
približne 400 subjektov podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu a vykonávajúcich činnosti 
cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, ktorých by 
sa predmetná úprava podľa návrhu zákona mala priamo dotknúť. Nakoľko sa návrhom zákona 
zavádza do aplikačnej praxe úplne nový pojem spojených cestovných služieb, ktorý sa 
potenciálne nedotkne iba vyššie kvantifikovaných cestovných kancelárií a cestovných agentúr, 
ale aj iných subjektov (ubytovacích zariadení, prepravných spoločností, eventových agentúr 
atď.), chceli by sme predkladateľa požiadať aspoň o približné vyčíslenie počtu iných 
subjektov, ktorých sa návrh predmetného zákona môže dotknúť.  

2. V časti 3.3.1 Priame finančné náklady predkladateľ uvádza priamy finančný náklad pre 
cestovné kancelárie vo forme povinnosti každej z nich mať zabezpečenú ochranu pre prípad 
úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky po celý čas prevádzkovania cestovnej 
kancelárie. Poistná suma alebo banková záruka pritom musí byť dohodnutá vo výške najmenej 
30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených cestovných služieb. 
Na základe vyššie uvedeného by sme chceli predkladateľa požiadať o kvantifikáciu priamych 
finančných nákladov aspoň formou modelového príkladu na 1 podnikateľa ktorý bol 
doposiaľ z danej povinnosti oslobodený (napr. ubytovacie zariadenie, prepravná 
spoločnosť, atď.) a po novom mu môže vzniknúť uvedená povinnosť.  

 
 
 
 
SBA odporúča predkladateľovi upraviť príslušnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie 
v súlade s horeuvedenými zmenami.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky odporúčame zapracovať do stanoviska.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/09/040 
 
V Bratislave dňa 19.10.2017 
 

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 12.10.2017 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 opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k 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 
nemá, vzhľadom na svoju momentálnu podobu, negatívny 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/10/006 
 
V Bratislave dňa 31.10.2017 
 

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 27.10. 2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo však predkladateľ nevyznačil 
v Doložke vybraných vplyvov a zároveň nevypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA vzhľadom na horeuvedené uplatňuje k spôsobu vyhodnotenia vplyvov zásadnú pripomienku: 
 

1. Predkladateľ uvádza v Doložke vybraných vplyvov, že materiál nemá žiaden vplyv na 
podnikateľské prostredie, vrátane MSP, avšak zároveň uvádza v tomto dokumente ako aj 



 

 

 

 

 

 

 

 

v Dôvodovej správe, že „hlavným dôvodom navrhovanej právnej úpravy je snaha o 
odbyrokratizovanie spoločnosti a odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a 
právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie 
skutočností uvedené v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti 
vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z 
ich činnosti.“ resp. „Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej 
správy pre občana, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.“. V súlade 
s bodom 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je predkladateľ povinný 
vypracovať príslušnú analýzu vplyvov aj v prípade, ak identifikuje pozitívne vplyvy. Z tohto 
dôvodu SBA žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie, v ktorej uvedie kvantifikáciu vplyvov v podobe úspor na základe odstránenia 
povinnosti spôsobujúcej v súčasnosti podnikateľom priame finančné náklady (správne poplatky 
za vyhotovenie výpisov – tabuľka č. 1 Doložky vybraných vplyvov) ako aj administratívne náklady 
(čas strávený vykonaním povinnosti – tabuľka č. 2 Doložky vybraných vplyvov). Predkladateľ túto 
kvantifikáciu už načrtol v rámci časti 10. Doložky vybraných vplyvov, čo SBA oceňuje, pričom práve 
tieto výpočty – avšak zahrňujúc aj dáta súvisiace s povinnosťou predkladania výpisu zo 
živnostenského registra (ktoré v daných tabuľkách absentujú) – budú uvedené v príslušných 
častiach Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie spolu s vyhodnotením konzultácií.  

 
 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú zásadnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/10/006 
 
V Bratislave dňa 10.10.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 05.10.2017 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 výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy 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 vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie nemá žiadne pripomienky. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/10/016 
 
V Bratislave dňa 19.10.2017 
 

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 18.10.2017 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 dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., 
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy 
s výberom mýta v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má vzhľadom na svoju momentálnu podobu, pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, 
vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má SBA nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 

1. V časti 3.3.1 Priame finančné náklady predkladateľ uvádza, že využívaním 
novovybudovaných úsekov bude dochádzať k zvýšeniu nákladov dopravcov na úhradu mýta. 
Zároveň v tejto časti predkladateľ uvádza, že zvýšenie týchto finančných nákladov nie je možné 
vzhľadom na rozsah dotknutých subjektov objektívne vyčísliť. Vzhľadom na to, že predkladateľ 
uvádza v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy predpokladaný nárast príjmov 
Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. z výberu mýta v súvislosti s odovzdaním diaľničného 
úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno do užívania na jednotlivé roky, pričom v rokoch   
2018-2020 je tento príjem 225 000 eur/rok, radi by sme sa spýtali či by bolo možné od 
uvedeného príjmu odvodiť náklady dotknutých podnikateľských subjektov. Prípadne 
kvantifikovať zvýšenie nákladov dotknutých podnikateľských subjektov aspoň formou 
príkladu na 1 podnikateľa v členení podľa jednotlivých typov platiteľov.  

 
 
SBA odporúča predkladateľovi upraviť príslušnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie 
v súlade s horeuvedenými zmenami.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku odporúčame zapracovať do stanoviska.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

 


