Predkladacia správa
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej
mzdy na rok 2020 (ďalej len „návrh nariadenia vlády“) sa predkladá na základe § 2 ods. 1
zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“).
Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej
republiky (ďalej len „rada“) dňa 19. augusta 2019 nedošlo k dohode sociálnych partnerov
o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020, v zmysle § 7 ods. 5 zákona je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
povinné predložiť na rokovanie rady a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky
návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.
Ministerstvo v súlade s § 7 ods. 5 zákona vypracovalo návrh nariadenia vlády, ktorým
sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. Ministerstvo navrhuje ustanoviť na rok
2020 minimálnu mzdu v sume 580 eur mesačne a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom, čo oproti minimálnej mzde v roku 2019 vo výške 520 eur predstavuje nárast
o 11,54 %, v absolútnom vyjadrení o 60 eur mesačne.
Vplyv zvýšenia sumy minimálnej mzdy je uvedený v doložke vybraných vplyvov
a v príslušných analýzach - v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v analýze
vplyvov na podnikateľské prostredie a v analýze sociálnych vplyvov. Materiál predpokladá
pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne aj negatívne vplyv na
podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. Materiál nepredpokladá vplyvy na
životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, ani
na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Podľa § 8 ods. 3 zákona o konečnej sume minimálnej mzdy rozhodne vláda
Slovenskej republiky s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na
úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6 zákona, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z
čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na
vývoj produktivity práce.
Predložený materiál nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového
konania.
Verejnosť bola informovaná o zámere pripraviť návrh nariadenia vlády
prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slov – Lex dňa 6. júna 2019
s možnosťou verejnosti zapojiť sa do prípravy predmetného nariadenia formou zasielania
pripomienok a návrhov v lehote do 10. júla 2019. Zároveň prebehli konzultácie
s podnikateľským prostredím vrátane výkonu testu vplyvov na malé a stredné podniky.
V čase od 30. augusta 2019 do 9. septembra 2019 bol materiál predmetom
medzirezortného pripomienkového konania. Vyhodnotenie pripomienkového konanie je
uvádzané v prílohe materiálu. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa materiál predkladá
s rozpormi, pričom rozpory a dôvody, pre ktoré ich nebolo možné odstrániť sú uvádzané vo
vyhlásení predkladateľa, ktoré tvorí prílohu materiálu.

