
 

 

 
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 
2016/10/032 
 
V Bratislave dňa 25.09.2017 
 

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 22.09.2017 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: 
 
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska            
č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej 
poistnej zmluvy 
 
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 má nasledujúcu zásadnú pripomienku: 

1. V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu by sme chceli požiadať predkladateľa o vyznačenie 
negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. V časti 3.3 Náklady regulácie by predkladateľ mal kvantifikovať úsporu spomínaných 
priamych finančných nákladov na tlač predzmluvných dokumentov a zároveň v časti 
3.3.3 Administratívne náklady by mal vyčísliť administratívne náklady, ktoré vzniknú 
dotknutým podnikateľským subjektom v dôsledku vzniku povinnosti vypracovať dokument 
s kľúčovými informáciami s presne predpísanou štruktúrou v súlade s požiadavkami 
nariadenia, ktoré stanovuje obsahové a formálne náležitosti dokumentu. Okrem vypracovania 
daného dokumentu musia dotknuté podnikateľské subjekty tento dokument zverejniť na svojom 
webovom sídle, pravidelne ho v prípade potreby aktualizovať a zabezpečiť, aby bol 
bezodkladne k dispozícii retailovým investorom.  
 
Na základe horeuvedených povinností vzniknú dotknutým podnikateľským subjektom 
administratívne náklady spojené s vypracovaním dokumentu v niekoľkých jazykových verziách 
(ak dotknutý podnikateľský subjekt pôsobí vo viacerých krajinách, v ktorých ponúka daný 
produkt) v súlade s požiadavkami nariadenia, náklady spojené s pravidelným monitoringom 
a aktualizáciou dokumentov a náklady spojené s bezodkladným zabezpečením ich dostupnosti 
pre retailových investorov.  

 
Zároveň odporúčame predkladateľovi vyňať Doložku vybraných vplyvov a Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie z materiálu Odôvodnenie vrátane doložky zlučiteľnosti a vytvoriť z nich 
samostatné materiály.  
 
Z toho dôvodu SBA odporúča predkladateľovi upraviť Doložku vybraných vplyvov a vypracovať 
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 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 
2016/12/001 
 
V Bratislave dňa 29.09.2017 
 

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 27.09.2017 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 o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania 
autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov do registra autentifikačných 
certifikátov a o žiadosti o tento zápis 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov neuplatňuje 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 
2017/04/001 
 
V Bratislave dňa 06.10.2017 
 

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 28.09.2017 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 rybárstve 
 
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 má nasledujúcu zásadnú pripomienku: 

2. V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu by sme chceli požiadať predkladateľa o vyznačenie 
negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

2. V časti 3.3 Náklady regulácie by predkladateľ mal na základe zisteného vplyvu na 
podnikateľské prostredie, vrátane MSP kvantifikovať dopad ustanovení týkajúcich sa 
žiadostí, v rámci ktorých došlo k rozšíreniu jednotlivých náležitostí (napr. informácia 
okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho 
nezasahuje, vyjadrenie okresného úradu či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na 
podnikanie, alebo iba ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho 
ochrannom pásme, geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy a pod.). 

 
Podnikateľským subjektom vzniknú administratívne náklady spojené s vypracovaním písomnej 
žiadosti o podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a taktiež pri 
hospodárskom chove rýb, nakoľko budú musieť splniť jednotlivé náležitosti, ktoré sú súčasťou 
žiadosti, pričom každá z týchto náležitostí je spojená s odlišnou časovou náročnosťou. Z toho 
dôvodu žiadame predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov aspoň formou 
príkladu na 1 podnikateľa, ktoré podnikateľskému subjektu vzniknú v prípade predkladania 
žiadosti. V tomto prípade odporúčame využiť Kalkulačku nákladov regulácie, ktorá stanovuje 
štandardizované časové náročnosti pre jednotlivé administratívne úkony.  

 
 
 
Z toho dôvodu SBA odporúča predkladateľovi upraviť Doložku vybraných vplyvov a vypracovať 
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 zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/04/028 
 
V Bratislave dňa 12.09.2017 
 

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 08.09.2017 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. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach 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 vzhľadom na svoju momentálnu podobu, prevažne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, 
vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov má nasledujúcu obyčajnú pripomienku:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V časti 1. Základné údaje, by sme chceli požiadať predkladateľa o úpravu predpisu na celý 
kompletný názov.  

 
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má SBA nasledujúce zásadné pripomienky:  
 

1. V časti 3.3.1 Priame finančné náklady je a síce kvalitatívne popísaný dopad zavádzania 
nových poplatkov za žiadosti na úseku klinického skúšania liekov na farmaceutické 
spoločnosti a laboratória pre klinické skúšanie liekov, avšak absentuje: 

a) kvalitatívny popis v dôsledku významného zvýšenia týchto poplatkov v porovnaní 
so súčasne ustanovenou výškou jedného druhu poplatku (pre porovnanie – dnes sa 
uhrádza poplatok za rozhodnutie o povolení klinického skúšania humánneho lieku vo 
výške 331,50 eur, tento sa ruší a po novom sa ustanovuje viacero žiadostí na úseku 
klinického skúšania lieku s rôznou výškou poplatku, ktoré sa pohybujú v tisíckach eur, 
napr. poplatok za žiadosť o povolenie klinického skúšania lieku, okrem 
nízkointervenčného klinického skúšania, ak SR nie je spravodajským členským štátom a 
klinické skúšanie nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom 
predpise sa ustanovuje vo výške 3 500 eur), 

b) vyčíslenie priamych nákladov aspoň formou príkladu na 1 podnikateľa v dôsledku 

zvýšenia správnych poplatkov na úseku klinického skúšania liekov, a aby z Analýzy 

vplyvov na podnikateľské prostredie bolo zároveň zrejmé, v akom finančnom rozpätí sa 
budúce správne poplatky môžu pohybovať, teda suma poplatku od – do pre 1 
podnikateľa v závislosti od druhu žiadosti a toho, či SR je spravodajským štátom alebo 
nie.  
 

2. V časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady v dôsledku zavedenia povinnosti u nemocničných 
lekární zriadiť oddelenie prípravy cytostatík absentuje: 

a) kvalitatívny popis dopadov v dôsledku tejto zmeny, 
b) vyčíslenie nepriamych nákladov aspoň formou príkladu na 1 podnikateľa v dôsledku 

zavedenia danej povinnosti. 
 

3. V časti 3.3.3 Administratívne náklady sú uvedené údaje, ktoré patria do Analýzy vplyvov na 
rozpočet VS, pričom akýkoľvek výpočet ako aj kvalitatívny popis nákladov, ktoré vznikajú v 
súvislosti so zvýšením správnych poplatkov patrí do časti 3.3.1 Priame náklady (viď. pripomienku 
č. 1.). 
 

4. V časti 3.4. Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu predkladateľ uvádza 
vytvorenie bariér „pre právnické osoby, ktoré majú záujem prevádzkovať verejné lekárne a pobočky 
verejných lekární, resp. fyzickým osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť  pre 
poskytovanie lekárenskej starostlivosti“, ktoré podľa vlastného materiálu spočívajú v zavedení 
povinnosti odborného zástupcu firmy prevádzkujúcej verejnú lekáreň byť zároveň aj 
štatutárom tejto firmy. V dôsledku tejto zmeny v častiach 3.3.2 Nepriame finančné náklady  a 
3.3.3 Administratívne náklady absentuje: 

a) kvalitatívny popis dopadov v dôsledku tejto zmeny,  
b) vyčíslenie nepriamych finančných ako aj administratívnych  nákladov aspoň 

formou príkladu na 1 podnikateľa v dôsledku zavedenia danej povinnosti. 
 

V súvislosti s touto zmenou má SBA za to, že zdôvodnenie v osobitnej časti Dôvodovej správy 
k bodu 26, ktoré zároveň dodáva aj podmienku „...väčšinoví spoločníci sú farmaceuti“ 
nekorešponduje s vlastným materiálom, nakoľko v ňom daná zmena v podobe § znenia nie 
je uvedená. SBA odporúča predkladateľovi odstrániť tento nesúlad a zároveň vyjasniť, či sa 
podmienka väčšiny spoločníkov byť farmaceutmi zavádza alebo nie.  

 
 
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 zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
2017/05/009 
 
V Bratislave dňa 12.09.2017 
 

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 07.09.2017 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 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 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 bližšie nepopísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Predložený materiál má pozitívne vplyvy na podnikateľské subjekty, ktoré už v súčasnosti 
podnikajú, alebo sa v budúcnosti rozhodnú podnikať v sektore sociálnej ekonomiky. I keď je podľa 
§ 5, ods. (1) písm. a) hlavným cieľom subjektu sociálnej ekonomiky dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu, podnikateľský subjekt je oprávnený použiť menej ako 50% zisku zo 
svojej činnosti aj na iné účely než dosiahnutie hlavného cieľa podľa písm. a) (§ 5, ods. (1) písm. 
c)). Návrh zákona taktiež vytvára jasný inštitucionálny rámec pre poskytovanie podpory podnikov 
v širšom priestore sociálnej ekonomiky, čím zatraktívňuje tento typ podnikania. Z vyššie uvedených 
dôvodov žiada SBA o vyznačenie pozitívneho vplyvu materiálu v Doložke vybraných vplyvov 
a taktiež o doplnenie materiálu o Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej 
predkladateľ bližšie popíše vplyvy návrhu zákona na podnikateľské subjekty v sektore sociálnej 
ekonomiky. 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2017/08/005 
 
V Bratislave dňa 04.10.2017 
 

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 29.09.2017 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 vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má vzhľadom na svoju momentálnu podobu, marginálny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov neuplatňuje 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 
2017/09/002 
 
V Bratislave dňa 4.10.2017 
 

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 02.10.2017 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 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z.  o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil 
v Doložke vybraných vplyvov a bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
2017/09/005 
 
V Bratislave dňa 5.10.2017 
 

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 02.10.2017 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 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
 
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 ako taký vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko tento vykonávací predpis len bližšie 
špecifikuje povinnosti uvedené v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predloženému materiálu neuplatňuje 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 
2017/09/010 
 
V Bratislave dňa 12.09.2017 
 

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 08.09.2017 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 ustanovujú 
podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 
 
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, 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 3.3.2 Nepriame finančné náklady predkladateľ uvádza možnosť zavedenia poplatku 
vo výške cca. 1 eura/mesiac pre pracovisko emisnej kontroly, ak pracovisko nedisponuje 
mobilným záznamovým zariadením. Nakoľko vo vlastnom materiáli predkladateľa tento 
poplatok nie je spomenutý, žiadame predkladateľa o podrobnejšie vysvetlenie. 

2. Vo vlastnom materiáli predkladateľa sa ustanovujú podrobnosti o technikovi emisnej 
kontroly (dostatočné znalosti a chápanie o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná 
skúsenosť, spôsob a rozsah základného školenia a doškoľovacieho kurzu, skúšky z odbornej 
spôsobilosti a skúšky z overenia dostatočných znalostí a chápaní o vozidlách), ktoré nie sú 
uvedené v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Preto odporúčame 
predkladateľovi zapracovať uvedenú zmenu do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
s aspoň kvalitatívnym popisom dopadov v dôsledku tejto zmeny.   

 
 
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 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 
2017/09/011 
 
V Bratislave dňa 12.09.2017 
 

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 08.09.2017 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 ustanovujú 
podrobnosti v oblasti technickej kontroly 
 
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, 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 3.3.2 Nepriame finančné náklady v dôsledku povinnosti vybavenia pracovísk 
technickej kontroly predpísaným technologickým zariadením na ukladanie záznamov 
technickej kontroly a vybavenia pracovísk technickej kontroly osobnou a nákladnou linkou 
môžu v tejto súvislosti vzniknúť oprávneným osobám technickej kontroly okrem nákladov 
spojených s technologickým vybavením pracovísk aj náklady na zaškoľovanie 
zamestnancov na vyššie spomenuté technologické zariadenia.  
 
Z toho dôvodu žiadame vyčísliť nepriame finančné náklady rozšírené o nákladovú zložku 
na zaškoľovanie zamestnancov aspoň formou príkladu na 1 podnikateľa v dôsledku 
zavedenia danej povinnosti.   
 

2. Vo vlastnom materiáli predkladateľa sa ustanovujú podrobnosti o technikovi technickej 
kontroly (dostatočné znalosti a chápanie o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná 
skúsenosť, spôsob a rozsah základného školenia a doškoľovacieho kurzu, skúšky z odbornej 
spôsobilosti a skúšky z overenia dostatočných znalostí a chápaní o vozidlách), ktoré nie sú 
uvedené v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Preto odporúčame 
predkladateľovi zapracovať uvedenú zmenu do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
s aspoň kvalitatívnym popisom dopadov v dôsledku tejto zmeny.   

 
 
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 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 
2017/09/012 
 
V Bratislave dňa 12.09.2017 
 

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 08.09.2017 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 ustanovujú 
podrobnosti v oblasti kontroly originality 
 
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 3.3.2 Nepriame finančné náklady v dôsledku vzniku povinnosti podnikateľských subjektov 
– dotknutých osôb zasielať predpísané údaje do registra prevádzkových záznamov, budú tieto 
subjekty musieť pristúpiť k úprave vlastných používaných informačných systémov, pričom 
vyčíslenie nákladov na úpravu informačného systému bude závisieť od zložitosti používaného 
informačného systému a štruktúry zdieľaných a poskytovaných dát.  

 
Vzhľadom na rozsah dotknutých osôb žiadame predkladateľa o vyčíslenie nepriamych 
finančných nákladov aspoň formou príkladu na 1 podnikateľa v rozpätí od - do v dôsledku 
zavedenia danej povinnosti. Vyčíslenie nákladov by sa mohlo týkať minimálne najväčšej skupiny 
dotknutých subjektov, teda fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich 
diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy 
karosérií. V súvislosti so získaním potrebných údajov o cene úpravy informačného systému môže 
predkladateľ osloviť príslušných dodávateľov informačných systémov so žiadosťou 
o približné vyčíslenie.  

2. Vo vlastnom materiáli predkladateľa sa ustanovujú podrobnosti o technikovi kontroly 
originality (spôsob a rozsah základného školenia a doškoľovacieho kurzu, skúšky z odbornej 
spôsobilosti), ktoré nie sú uvedené v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Preto 
odporúčame predkladateľovi zapracovať uvedenú zmenu do Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie s aspoň kvalitatívnym popisom dopadov v dôsledku tejto zmeny.   

 
 
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 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 
2017/09/013 
 
V Bratislave dňa 13.09.2017 
 

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 08.09.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory 
v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 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-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom tieto vplyvy 
predkladateľ nevyznačil v Doložke vybraných vplyvov, a zároveň tieto vplyvy bližšie nepopísal v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovnú obyčajnú pripomienku. 
 

 Predložený materiál má jednak pozitívne vplyvy, ako napr. umožnenie vytvárania plôch s 
medziplodinami alebo zelenou pokrývkou na účely § 11 nariadenia formou vysievania bôbovitých 
druhov pod hlavnú plodinu, ako aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, ako napr. 
rozšírenie pôsobnosti zákazu používania hnojív a prípravkov na ochranu rastlín na plochy s 
plodinami, ktoré viažu dusík. 
SBA preto žiada predkladateľa o vyznačenie všetkých vplyvov na podnikateľské prostredie 
do Doložky vybraných vplyvov a taktiež o bližší popis týchto vplyvov v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.  
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2017/09/017 
 
V Bratislave dňa 13.09.2017 
 

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 08.09.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 36/2015 Z.z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v 
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb 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-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom predkladateľ 
vyznačil v Doložke vybraných vplyvov výlučne pozitívne vplyvy, a zároveň tieto vplyvy bližšie nepopísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovnú obyčajnú 
pripomienku. 
 

 Predložený materiál má pozitívne vplyvy na podnikateľské subjekty, ktoré budú žiadať o priame 
platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou. Zároveň však môže 
mať negatívne vplyvy na pestovateľov tekvice, ktorá bude po novom vypustená zo zoznamu 
vybraných druhov plodovej zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou.  
SBA preto žiada predkladateľa o vyznačenie taktiež negatívnych vplyvov na podnikateľské 
prostredie do Doložky vybraných vplyvov a taktiež o bližší popis týchto vplyvov v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2016/09/018 
 
V Bratislave dňa 13.09.2017 
 

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 08.09.2017 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 Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, 
ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 
 
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 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 
2017/09/023 
 
V Bratislave dňa 13.09.2017 

 
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 11.09.2017 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 riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia 
podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí 
 
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 dopad na podnikateľské prostredie, ktorý predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a taktiež bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
2017/09/025 
 
V Bratislave dňa 19.09.2017 
 

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 13.09.2017 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 Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa 
ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 
č. MF/16394/2016-721 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, k Doložke vybraných vplyvov má nasledujúcu zásadnú pripomienku: 

1. V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu by sme chceli požiadať predkladateľa o vyznačenie 
negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného by sme chceli predkladateľa požiadať o vypracovanie Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie, pričom k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie ma SBA nasledujúcu 
zásadnú pripomienku:  

1. V časti 3.3.3 Administratívne náklady by predkladateľ mať kvantifikovať dopad zavedenia 
nových typov daňových priznaní, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcou verziou rozšírili 
o niekoľko príloh a riadkov (pre porovnanie – súčasné daňové priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb neobsahuje IV. časť – Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode 
daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona, V. 
časť – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane 
podľa § 51e zákona atď.).  
 
Rozšírenie jednotlivých súčastí daňových priznaní bude viesť k dodatočným nákladom 
podnikateľských subjektov vo forme časového nákladu potrebného na oboznámenie sa s novou 
rozšírenou podobou daňového priznania a času potrebného na jeho vyplnenie. Preto žiadame 
predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov vyplývajúcich zo zmien daňových 
priznaní aspoň na 1 podnikateľa v členení na fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý podáva 
daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B a právnickú osobu, ktorá podáva daňové 
priznanie k dani z príjmov právnických osôb a to v členení na jednotlivé úkony. Na vyčíslenie 
v tomto členení odporúčame využiť kalkulačku nákladov, ktorá predkladateľovi ponúka pri vyčíslení 
administratívnej náročnosti dve alternatívy – štandardnú časovú náročnosť alebo expertný odhad 
trvania povinnosti. Zároveň je potrebné vychádzať z predpokladu, že podnikateľský subjekt bude 
vypĺňať všetky nové prílohy a riadky.  
 
Okrem toho chceme predkladateľa požiadať o vyčíslenie administratívnych nákladov na celé 
podnikateľské prostredie pri  tomto úkone v daňovom priznaní - Podiely na zisku 
(dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e 
zákona, pričom spracovanie danej kvantifikácie, teda vyčíslenie celkovej množiny dotknutých 
podnikateľov, sa môže realizovať na základe Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
k predmetnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá daň z dividend zaviedla (vtedy 
predkladateľ kvantifikoval, že na dani z dividend vyberie 70 miliónov eur). 
 

 
 
 
Z toho dôvodu SBA odporúča predkladateľovi upraviť Doložku vybraných vplyvov a vypracovať 
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 zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
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 
2017/09/026 
 
V Bratislave dňa 19.09.2017 

 
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 18.09.2017 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 riadneho predbežného stanoviska SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry 
ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel 
 
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 v prípade jeho prijatia v súčasnom znení pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské 
prostredie, ktorý predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov a taktiež popísal v Analýze vplyvov 
na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
2017/09/039 
 
V Bratislave dňa 02.10.2017 
 

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 22.09.2017 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 Európskeho parlamentu a Rady 
o dovoze tovaru kultúrneho charakteru 
 
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, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Vplyvom na vybrané oblasti má nasledujúcu zásadnú pripomienku: 

3. V tabuľke Vplyvov na vybrané oblasti žiadame predkladateľa o vyznačenie negatívneho 
vplyvu na MSP.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má SBA nasledujúcu zásadnú pripomienku: 
3. V časti 3.3.3 Administratívne náklady by predkladateľ mal kvantifikovať administratívne 

náklady, ktoré vzniknú dotknutým podnikateľským subjektom v dôsledku vzniku novej 
povinnosti, ktorou je žiadosť o vydanie dovoznej licencie na vybrané druhy tovaru kultúrneho 
charakteru prípadne predloženia vyhlásenia dovozcu a štandardného dokumentu 
s identifikáciou tovaru, v ktorom sa predmet podrobne popíše. Dotknutým podnikateľským 
subjektom vzniknú v tomto prípade určité náklady na získanie potrebnej dokumentácie, ktorá 
je potrebná na osvedčenie zákonnej povahy tovaru a jej predloženie príslušným orgánom.  

 
 
Na základe horeuvedených povinností žiadame predkladateľa o vyčíslenie 
administratívnych nákladov aspoň formou príkladu na 1 podnikateľa (v prípade, že mu 
vznikne povinnosť požiadať o dovoznú licenciu alebo predložiť podpísané vyhlásenie spolu so 
štandardným dokumentom), pričom na kvantifikáciu nákladov odporúčame využiť kalkulačku 
nákladov regulácie, ktorá ponúka štandardizované časové náročnosti pre typické informačné 
povinnosti podnikateľa.  

 
 
Z toho dôvodu SBA odporúča predkladateľovi upraviť Vplyv na vybrané oblasti a 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 zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie
http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


 

 

 
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 28.09.2017 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 MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných 
rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov uplatňuje tieto zásadné pripomienky. 
 

1. Predkladateľ uvádza v Doložke vybraných vplyvov, že materiál nemá žiaden vplyv na 
podnikateľské prostredie, vrátane MSP, avšak zároveň uvádza, či „cieľom ustanovenia kritérií 



 

 

 

 

 

 

 

 

pre určenie prvej kategórie pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia je uľahčenie 
plnenia povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci súvisiacich s kategorizáciou prác 
zamestnancov. Aktuálne platné znenie vyhlášky uvádza kritériá iba pre druhú, tretiu a štvrtú 
kategóriu práce. Doplnenie prvej kategórie pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia je 
uľahčenie plnenia povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci.“, čím predkladateľ 
priznáva pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Ďalej v osobitnej dôvodovej správe 
predkladateľ uvádza odôvodnenie zmeny kritérií pre jednotlivé kategórie práce vo faktore 
ionizujúce žiarenie, ktoré bude mať za následok preradenie zamestnancov a) 2. kategórie do 
rizikovej kategórie 3., b) 3. rizikovej kategórie do rizikovej kategórie 4., ale aj c) 3. rizikovej kategórie 
do kategórie 2. po posúdení rizika pracovnej činnosti (najmä u zdravotníckych pracovníkov a 
pracovníkov defektoskopie), čím priznáva naopak negatívne ako aj pozitívne vplyvy na 
podnikateľské prostredie. 

 
Vzhľadom na horeuvedené žiadame predkladateľa o vyznačenie pozitívnych ako aj negatívnych 
vplyvov na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov ako aj o vypracovanie Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej opatrenia zakladajúce negatívne (v dôsledku úpravy 
kritérií pre jednotlivé kategórie práce vo faktore ionizujúce žiarenie preradenie zamestnancov zo súčasnej 
2. kategórie do rizikovej kategórie 3. a zo súčasnej 3. rizikovej kategórie do rizikovej kategórie 4.) 
a pozitívne (t. j. ustanovenie kritérií pre určenie 1. kategórie pre jednotlivé faktory práce a pracovného 
prostredia a v dôsledku úpravy kritérií pre jednotlivé kategórie práce vo faktore ionizujúce žiarenie 
preradenie zamestnancov zo súčasnej 3. rizikovej kategórie do kategórie 2.) vplyvy žiadame kvalitatívne 
popísať a následne v podobe nákladov a úspor kvantifikovať na 1 podnikateľa ako aj na celé 
podnikateľské prostredie a tieto následne zaradiť do finančných – nepriamych resp. 
administratívnych nákladov/úspor. Na vyčíslenie v tomto členení odporúčame využiť Kalkulačku 
nákladov, ktorá predkladateľovi ponúka pri vyčíslení administratívnej náročnosti dve alternatívy – 
štandardnú časovú náročnosť alebo expertný odhad trvania povinnosti. Zároveň je potrebné vychádzať 
z predpokladu, že podnikateľský subjekt bude vypĺňať všetky nové prílohy a riadky.  
 
 

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 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie
http://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie

