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STANOVISKO
k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na
bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
I.
Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách
na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík.
II.
Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách
na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony bol vypracovaný na základe úloh C. 1 a C.21 uložených
uznesením vlády SR č. 400/2020 z 24. júna 2020 podpredsedovi vlády a ministrovi
hospodárstva a ministrovi dopravy a výstavby. Plnenie úloh je spojené do jedného návrhu
zákona z dôvodu efektívnosti, pričom na základe oboch úloh je nutné meniť zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona). Na základe toho sa
súčasne s návrhom zrušenia predmetného zákona navrhuje zrušiť aj Vyhláška
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Návrh zákona reaguje na potrebu minimalizovať administratívnu a finančnú záťaž,
ktorá vznikla zákonom č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť
detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pokiaľ ide o časť návrhu zákona, ktorá ruší Vyhlášku Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, tá reaguje na
zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a s ním
spojené služby na základe živnostenského oprávnenia. Ubytovacie zariadenia už nebudú
musieť spĺňať určité podmienky pri zaraďovaní do kategórií a tried.
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Predkladateľ sa vzhľadom na argumenty dotknutých subjektov rozhodol predmetný
zákon zrušiť bez náhrady. Cieľom je vyhnúť sa stavu, kedy z dôvodu nadmernej regulácie
budú nútení vlastníci detských ihrísk tieto ihriská zrušiť a stavu, kedy nebudú mať ani
ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská, práve z dôvodu neprimerane prísnej
regulácie. Čo ich však nezbavuje zodpovednosti za vyhovujúci stav detských ihrísk
v zmysle platných právnych predpisov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona má podľa doložky vplyvov pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy,
pozitívne i negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a negatívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona nemá podľa tvrdenia predkladateľa vplyvy na životné prostredie,
informatizáciu spoločnosti ani služby verejnej správy pre občana a na manželstvo,
rodičovstvo a rodinu.
Predkladaný návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými
právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská
republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky s rozpormi
s Konfederáciou odborových zväzov Slovenska, ktorá zásadne nesúhlasí so zrušením
Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. z 26. júna
2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní
do kategórií a tried.
III.
Návrh zákona prerokovala Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky na svojom
zasadnutí dňa 3. novembra 2020 a odporučila ho vláde Slovenskej republiky schváliť po
zapracovaní jej pripomienok a odporúčaní.
IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky po posúdení upraveného
znenia návrhu zákona konštatuje, že pripomienky Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky (4 pripomienky) boli zapracované a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh
zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na
bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony schváliť v predloženom znení, avšak ešte s týmito
legislatívno-technickými pripomienkami:
K Čl. II
- V bode 3 názov § 80ah je potrebné zmeniť nasledovne:
„ Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia“.
- V bode 3 navrhované znenie § 80ah je potrebné zmeniť nasledovne:
„Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti ubytovacie služby v ubytovacích
zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej

osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 vydané podľa predpisov účinných do dňa
vyhlásenia tohto zákona zostávajú zachované.“.
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