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STANOVISKO
k návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov

I.
Návrh zákona mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov na
rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá podpredseda vlády a minister financií
Eduard Heger ako iniciatívny materiál.
II.
Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby zavedenia právnej úpravy v SR na
poskytnutie, správu a realizáciu záruk na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o
zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v
núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19.
Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej
podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie
nákazy COVID-19 vstúpilo do platnosti dňa 20.05.2020. Vytvorenie nástroja SURE umožňuje,
aby EÚ reagovala na krízu na trhu práce koordinovane, rýchlo, účinne a v duchu solidarity
medzi členskými štátmi, čím sa zníži vplyv na zamestnanosť pre jednotlivcov a najviac
zasiahnuté hospodárske odvetvia a zmiernia sa priame hospodárske následky tejto
výnimočnej situácie. Promptné poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk je nevyhnutnou
podmienkou aktivovania nástroja SURE a umožní členským štátom, vrátane SR, prístup
k úverovej pomoci z nástroja.

Úrad vlády Slovenskej republiky I Námestie slobody 1 I 813 70 Bratislava I Slovenská republika
tel.: +421 2 209 25 111 I fax: +421 2 123 45 678 I e-mail: uvsrinfo@vlada.gov.sk I www.vlada.gov.sk

Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona podľa predkladateľa nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne
vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na
informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana, má pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie.
Predkladaný návrh zákona sa v súlade s čl. 15 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej
republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez predošlého prerokovania
návrhu zákona s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní z dôvodu
naliehavej potreby riešiť zmiernenie rizík nezamestnanosti počas prebiehajúcej pandémie
nového korona vírusu. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom
vyhlásenia.
Predložený návrh zákona sa predkladá spolu s návrhom na skrátené legislatívne
konanie.
III.
Predložený návrh zákona sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá podľa
§ 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z., z uvedeného dôvodu nebol predmetom medzirezortného
pripomienkového konania ani rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.
IV.
Vzhľadom na to, že predložený návrh zákona bol Sekciou vládnej legislatívy Úradu
vlády Slovenskej republiky odkonzultovaný a pripomienky k návrhu zákona zapracované,
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča návrh zákona o
mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov schváliť v predloženom
znení.
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