Príloha 6: Vyhodnotenie plnenia opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia na Slovensku k 31. 12. 2019
Jedným z účinných nástrojov zlepšovania podnikateľského prostredia sú opatrenia na
zlepšovanie podnikateľského prostredia. Ide o I. až III. tzv. antibyrokratický balíček. Ich
cieľom je nielen odbúravanie byrokracie v reguláciách a uľahčovanie podnikania v rôznych
oblastiach hospodárstva, ale aj snaha o zlepšovanie umiestnenia SR v medzinárodných
rebríčkoch hodnotenia kvality podnikateľského prostredia. Z balíčkov I. až III. v roku 2019
bolo splnených spolu 34 opatrení. Kvantifikáciu ich úspor rezorty nepotvrdili najmä
z dôvodu, že implementácia jednotlivých opatrení v prostredí si vyžaduje dlhší časový úsek (4
– 5 rokov), pričom legislatívne zmeny sú účinné najskôr od roku 2018 napr. pri I. balíčku a až
v roku 2020 pri III. balíčku. Až na základe ex post hodnotenia opatrení po uplynutí
implementačnej lehoty bude viditeľný a merateľný ich reálny prínos.
I. balíček opatrení (schválený uznesením vlády SR č. 327 z 28. júna 2017)
I. balíček opatrení obsahuje 35 opatrení, ktoré sú zaradené do piatich skupín týkajúcich sa
zamestnávania, služieb verejnej správy, zlepšenia konkurencieschopnosti, ako aj daní
a podpory podnikania. 8 opatrení je s termínom plnenia v roku 2019. Boli splnené 2
opatrenia (MF SR - B.26 a MH SR - B.34) a 6 opatrení splnených nebolo (MDV SR - B.11.
- B.16). Dôvodom nesplnenia opatrení z rezortu MDV SR je neschválenie zákona o územnom
plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré boli predložené na rokovanie vlády SR 06. 12. 2019, ale
ich prerokovanie bolo na rokovaní vlády SR 15. 01. 2020 prerušené.
Celkovo bolo v I. balíčku doposiaľ splnených 24 opatrení.
II. balíček opatrení (schválený uznesením vlády SR č. 228 zo 16. mája 2018)
II. balíček obsahuje 23 opatrení, z ktorých s termínom plnenia v roku 2019 bolo 8 opatrení,
zameraných na rodinné podnikanie, zjednodušenie procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie a skrátenie lehôt, lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej
pomoci, zjednodušenie prístupu k získaniu infor;mácií na portáli finančnej správy, upravenia
mechanizmu riešenia sporov dvojitého zdanenia, zjednodušiť zoznam tlačív na webových
sídlach a informačných tabuliach. Bolo splnených 5 opatrení (MPSVR SR – B.3, MF SR –
B.16., B.17, MH SR – B.18, ÚPVII – B.13), 1 nebolo splnené (ÚNMS SR – B.24) a 2 opatrenia
sú v príprave a plnia sa (MŽP SR – B.11 a B.12). Dôvodom nesplnenia opatrenia bola
skutočnosť, že v roku 2019 ÚNMS SR prijal a sprístupnil v sústave STN celkovo 2214
normalizačných dokumentov, pričom z tohto počtu bolo 246 normalizačných dokumentov
prijatých v štátnom jazyku, čo predstavuje 11,1 %. Výška percentuálneho podielu sa logicky
znižuje zvyšovaním počtu európskych noriem, ktoré sú sprístupňované v priebehu celého roka.
Opatrenie malo navýšiť počet vydaných STN prekladom v štátnom jazyku na úroveň
minimálne 15 % z celkového počtu vydaných STN.
Dôvodom opatrení MŽP SR, ktoré sú v príprave je skutočnosť, že sa pripravuje zásadná
zmena poplatkového zákona, ktorá nadviaže na Stratégiu zlepšenia kvality ovzdušia. Zákon
o poplatkoch bude prijatý do konca 2020.
Legislatívna úloha zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v roku 2019 z PLÚ
vlády SR na rok 2019 bola uznesením č. 586/2019 zo 04. 12. 2019 zrušená. Predpokladá sa, že
návrh zákona bude v polovici roku 2020 predložený na rokovanie vlády SR.
Celkovo bolo v II. balíčku doposiaľ splnených 17 opatrení.
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III. balíček (schválený uznesením vlády SR č. 51 zo 6. februára 2019)
III. balíček opatrení obsahuje 37 opatrení, z ktorých 32 opatrení bolo s termínom plnenia do
konca roka 2019. Opatrenia sú zamerané na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov
pri začatí podnikania a otváraní prevádzok.
Bolo splnených 27 opatrení, z toho 3 opatrenia už s termínom plnenia v roku 2020 (MF SR –
B.24 a B.26, ÚPVII – B.29). Nebolo splnených 8 opatrení ( MDV SR – B.21 a B.23; MH SR
– B.31, B.32, B.36; MZ SR – B.4, B.5 a B. 17).
Dôvodom nesplnenia opatrení z rezortu MDV SR je neschválenie zákona o územnom
plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré boli predložené na rokovanie vlády SR 06. 12. 2019, ale
ich prerokovanie bolo na rokovaní vlády SR 15. 01. 2020 prerušené. V opatrení B.23 ide
o posun termínu na rok 2020 z dôvodu aplikácie ďalších bodov vyhlášky.
Dôvodom nesplnenia opatrení z rezortu MH SR bolo rozhodnutie premiéra nezaradiť novelu
zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a novelu zákona o banskej činnosti na
rokovanie vlády SR.
Dôvodom nesplnenia opatrení rezortu MZ SR bola skutočnosť, že síce návrh zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré uvedené opatrenia riešil bol 21. 8.2019
schválený vládou SR, ale novela zákona nebola schválená v NR SR a teda opatrenia nie je
možné implementovať.
Celkovo bolo v III. balíčku splnených 26 opatrení.
Tabuľka 13: Prehľad plnenia opatrení v balíčkoch I.-III. s termínom plnenia v roku 2019
Balíčky

Splnené

Nesplnené

I.

2

6

II.

5

1

III.

27 (3 z roku 2020)

8

V plnení

Spolu
8

2

8
32

Tabuľka 14: Prehľad všetkých opatrení v balíčkoch I.-III. s termínom plnenia v roku 2019 za
rezorty
Rezorty štátnej správy SR

Počet
opatrení

Spolu

I.

8

II.

8

1

III.

32

1

ÚPVII

ÚNMS
SR

1

ÚGKK
SR

MPSVR
SR

MŠVVŠ
SR

1
2

MŽP
SR

2
1

MH
SR

MF
SR

MDV
SR

1

1

6

1

2

6

MZ
SR

13

2

5

MV
SR

MS
SR

1

MPRV
SR

1

Príklady významných splnených opatrení I.- III. balíčku opatrení:
I. balíček
- Zvýšenie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 % (v súčasnosti
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200 %) s cieľom identifikovať hlavné praktické problémy daňových subjektov pri
uplatňovaní superodpočtu
-

Zavedenie možnosti predvyplnenia elektronického daňového priznania k motorovému
vozidlu zo strany Finančnej správy SR

II. balíček
- Legislatívne upravenie mechanizmu riešenia sporov týkajúce sa dvojitého zdanenia
-

Predloženie novely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
do legislatívneho procesu, ktorou sa rozšíri výnimka z nelegálneho zamestnávania
a nelegálnej práce priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania (rodinné
podniky)

-

Zabezpečenie lepšej informovanosti o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci
v najmenej rozvinutých okresoch (chybovosť znížená zvýšením informovanosti
v regiónoch)

III. balíček
- Vypracovanie vzoru Príručky správnej hygienickej praxe a zverejnenie materiálu na
webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR ( dostupné jasne definované hygienické
normy, o ktoré by sa podnikateľ mohol záväzne oprieť).
-

Zrušenie povinnosti odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo zdravotnej poisťovne v prípade,
že zamestnávateľ nemá zamestnaného zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni.

-

Novela zákona proti byrokracii (č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže), ktorá rozšírila rozsah údajov, ktoré sa získavajú z informačných
systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie
o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.

-

Zavedenie registrácie podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradenie DIČ na
daňovom úrade automaticky na základe údajov z registra právnických osôb a fyzických
osôb o vzniku oprávnenia vykonávať podnikanie, princíp jedenkrát a dosť. (Správca dane
zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do registra právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci.)

-
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Vyhodnotenie I. balíčka opatrení

Splnené opatrenia v roku 2019
Gestor

Číslo

Bod
uznesenia

Znenie
opatrenia

Termín

MŽP SR

20.

B.17

Zníženie administratívnej záťaže
podnikateľov v nadväznosti na povinnosti
vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zavedením elektronického
vykazovania odpadu.

31.12.2018

splnené
január 2020

MF SR

28.

B.26

Zaviesť možnosť pred vyplnenia daňového
priznania k motorovému vozidlu Finančnou
správou SR.

01.02.2019

splnené

MH SR

30.

B.34

Vypracovať analýzu súčasného stavu
administrácie superodpočtu výdavkov na
výskum a vývoj z hľadiska daňových
subjektov.

30.06.2018
(posun
termínu)

splnené

Stav plnenia

k 30.6.2019

Nesplnené opatrenia v roku 2019

MDV SR

10.

B.11

Zníženie administratívnej záťaže
v stavebníctve a zefektívnenie procesu
získavania stavebného povolenia.

31.12.2019

nesplnené
(rokovanie vlády
prerušené)

MDV SR

11.

B.12

Prijať účinný systém pre stanovenie
regulačných zásad funkčného využívania
a priestorového usporiadania územia.

31.12.2019

nesplnené
(rokovanie vlády
prerušené)

MDV SR

12.

B.13

Zjednodušiť procesy povoľovania stavieb
menšieho rozsahu s pozitívnym vplyvom na
proces stavebného konania konštrukčne
zložitejších stavebných celkov.

31.12.2019

nesplnené
(rokovanie vlády
prerušené)

MDV SR

13.

B.14

Zvýšiť profesionalizáciu výkonu štátnej
stavebnej správy.

31.12.2019

nesplnené
(rokovanie vlády
prerušené)

MDV SR

14.

B.15

Zaviesť systém kontrol počas zhotovovania
stavby.

31.12.2019

nesplnené
(rokovanie vlády
prerušené)

MDV SR

15.

B.16

Zaviesť jednotný formulár na stavebné
povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré
pomôžu zefektívniť proces stavebného
konania.

31.12.2019

nesplnené
(rokovanie vlády
prerušené)
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Vyhodnotenie II. balíčka opatrení
Splnené opatrenia s termínom plnenia v roku 2019 a opatrenia v plnení
Gestor

Číslo

Bod
uznesenia

ÚPVII

13.

B.13

Jednoduchou formou a v jednotnom formáte uvádzať na
informačných tabuliach a ich webových sídlach zoznam
tlačív a dokumentov, ktoré sa vyžadujú.

30.06.2019
splnené

MF SR

17.

B.17

Legislatívne upraviť mechanizmus riešenia sporov
týkajúcich sa dvojitého zdanenia.

30.06.2019
splnené

MPSVR SR

3.

B.3

Predložiť návrh novely zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa
rozšíri výnimka priamych rodinných príslušníkov aj pre
iné formy podnikania.

31.07.2019

31.12.2019
splnené

Znenie
Opatrenia

Termín

splnené

MH SR

20.

B.18

Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní
regionálnej investičnej pomoci v regiónoch.

MŽP SR

11.

B.11

Pripraviť novelu zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na odsúhlasenú stratégiu ochrany ovzdušia.

MŽP SR

12.

B.12

Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. so zreteľom na
skrátenie lehôt posudzovania vplyvov a riešenie oblastí
opísaných v popise záťaže

31.12.2019

Zjednodušiť prístup k získaniu informácie o pridelenom
daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej
správy.

31.12.2019

Zrušiť miestnu príslušnosť orgánu verejnej správy pri
vydávaní inštruktorských preukazov pôsobiacich
v autoškolách.

30.6.2020

Zabezpečiť schválenie dohody medzi USA a SR a jej
zaradenie do prílohy 1 a prílohy 2 Dohody medzi USA
a ES o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva
v platnom znení.

31.12.2020

Zaviesť elektronickú službu pre vydanie karty vodiča do
digitálneho tachografu.

31.12.2021
plní sa

MF SR

MDV SR

MDV SR

MDV SR

16.

7.

9.

8.

B.16

B.7

B.9

B.8

31.12.2019
v príprave do
konca roka 2020

v plnení

splnené

plní sa

plní sa
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Nesplnené opatrenia v roku 2019
Gestor

Číslo

Bod
uznesenia

Znenie
opatrenia

Stav plnenia

ÚNMS SR

19.

B.24

Navýšiť počet vydaných STN
prekladom v štátnom jazyku na
úroveň minimálne 15 % z
celkového počtu vydaných STN
ročne.

30.06.2019

Termín/ Odôvodnenie
V roku 2019 ÚNMS SR
prijal a sprístupnil v
sústave STN celkovo
2214 normalizačných
dokumentov, pričom z
tohto počtu bolo 246
normalizačných
dokumentov prijatých v
štátnom jazyku, čo
predstavuje 11,1 %.
Výška percentuálneho
podielu sa logicky znižuje
zvyšovaním počtu
európskych noriem, ktoré
sú sprístupňované
postupne v priebehu
celého roka.

Vyhodnotenie III. balíčka opatrení
Splnené opatrenia v roku 2019 (z toho aj 3 opatrenia s termínom v r. 2020)
Gestor

Číslo

Bod
uzneseni
a

MPSVR
SR

1.

B.1

MPSVR
SR

2.

MŠVVŠ
SR

3.

Znenie
Opatrenia

Termín

Vydať a zverejniť na webovej stránke ministerstva metodické
usmernenie k zákonu č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo vzťahu k účasti Inšpektorátu práce na
povoľovaní stavieb a z toho vyplývajúcich povinností.

30.06.2019

B.2

Prijať opatrenia v oblasti overovania odbornej spôsobilosti a vydávania
preukazov a osvedčení oprávňujúcich obsluhovať, respektíve
opravovať vyhradené technické zariadenia na základe analýzy
v expertnej skupine s cieľom odstrániť administratívnu záťaž kladenú
na fyzické osoby – žiadateľov a podnikateľov.

15.09.2019
splnené

B.3

Spojiť krok zápisu do registra fyzických osôb v športe ako športový
odborník so zápisom oprávnenia na podnikanie do registra fyzických
osôb v športe. Stanoviť lehotu 15 pracovných dní na zápis oprávnenia
na podnikanie do registra fyzických osôb v športe, ak fyzická osoba
spĺňa všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné.

31.03.2019
splnené

splnené
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MZ SR

6.

B.6

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle Úradu verejného
zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva
jednotný vzor žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky tak, aby
v ňom boli uvedené len odôvodnené najnevyhnutnejšie prílohy, a to
v súlade s Národným projektom

31.12.2019
splnené

MZ SR

7.

B.7

Vypustiť povinnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov pri
vybraných typoch prevádzok, a to v súlade s Národným projektom
„Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ Úradom verejného
zdravotníctva SR. Vypracovať a zverejniť na webovom sídle
regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného
zdravotníctva SR vzory prevádzkových poriadkov pre vybrané typy
prevádzok

31.10.2019
splnené
čiastočne

MZ SR

8.

B.8

Identifikovať a zverejniť relevantnú legislatívu podľa oblastí
podnikania a pre štyri najfrekventovanejšie typy prevádzok vypracovať
vzorový dokument konkrétnych postupov a základných informácií
podľa účinnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na uvedenie priestoru do
prevádzky a na činnosť prevádzky z hľadiska ochrany verejného
zdravia

31.12.2019
splnené

MZ SR

9.

B.9

Zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva podnikateľským subjektom a verejnosti.
Sprehľadniť a spropagovať poskytovanie poradenstva podnikateľským
subjektom a verejnosti na webovom sídle regionálnych úradov
verejného zdravotníctva

30.06.2019
splnené

MZ SR

10.

B.10

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle ministerstiev, Úradu
verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR a regionálnych úradov informačný materiál, ktorý obsahuje
základné požiadavky na príručky a usmerňujúci dokument Európskej
komisie, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej
hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek), s prepojením na zoznam
schválených národných príručiek dostupných na portáli Európskej
komisie.

31.12.2019
splnené

MZ SR

11.

B.11

Novelizovať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania o ustanovenia, ktoré sú obsolentné a
neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie s cieľom znížiť
regulačnú záťaž na podnikateľov.

30.06.2019
splnené

MZ SR

12.

B.12

Novelizovať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia starostlivosti o ľudské telo o ustanovenia, ktoré sú
obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie s cieľom
znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov.

30.06.2019

Novelizovať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovnošportové zariadenia o ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane
zaťažujú podnikateľské prostredie s cieľom znížiť regulačnú záťaž na
podnikateľov.

30.06.2019

MZ SR

MZ SR

13.

15.

B.13

B.16

Zrušiť povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo zdravotnej
poisťovni v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného
zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni.

splnené

splnené

31.12.2019
splnené
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MDV SR

17.

B.18

Stanoviť v dôvodovej správe k novému stavebnému zákonu, v ktorých
prípadoch sa zmena využívania nebytového priestoru považuje za
zmenu stavebného zámeru a v ktorých prípadoch konanie o zmene
zámeru nie je potrebné. Usmerniť stavebné úrady ohľadom
označovania účelu nebytových priestorov pri vydávaní kolaudačných
rozhodnutí (rozhodnutí o stavebnom zámere), tak aby boli obdobné
typy účelu využívania nebytových priestorov označované jednotne.

31.10.2019
splnené

MDV SR

19.

B.20

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle ministerstva a stavebných
31.12.2019
úradov indikatívny okruh dotknutých subjektov, ktorých stanoviská je
potrebné doložiť v stavebnom konaní so zreteľom na charakter stavby a
splnené
špecifikovať, v ktorých situáciách sa daný dotknutý subjekt vyjadruje

MDV SR

21.

B.22

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle ministerstva a stavebných
úradov jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby.

30.06.2019
splnené
čiastočne

MF SR

23.

B.24

Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň z príjmov
a priradiť DIČ na daňovom úrade automaticky na základe údajov z
registra právnických osôb a fyzických osôb o vzniku oprávnenia
vykonávať podnikanie a tým naplniť princíp jedenkrát a dosť

31.12.2020
splnené

MF SR

24.

B.25

Zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia
registračných pokladníc so systémami finančnej správy

28.02.2019,
splnené

MF SR

25.

B.26

Umožniť zamestnávateľom vystaviť a doručiť potvrdenie o
zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň
a potvrdenie o zaplatení dane elektronicky zamestnancom po
vzájomnej dohode a so zabezpečením ochrany osobných údajov.

31.12.2020
splnené

MF SR

26.

B.27

Zrušiť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti tzv.
Bielu kartu.

31.12.2019
splnené

MV SR

27.

B.28

Zjednodušiť proces registrácie ubytovateľa a evidencie ubytovaných
cudzincov.

31.12.2019
splnené

ÚPVII

28

B.29

Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa získavajú
z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie
o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom
a zdravotnom poistení

31.03.2020
splnené

ÚPVII

29.

B.30

Zabezpečiť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti vytvorenia jednotnej
evidencie veľkostnej kategorizácie podnikov a v zmysle jej záverov
určiť gestora realizácie národného systému jednotnej evidencie
veľkostnej kategórie podnikov

31.12.2019
splnené
čiastočne

MH SR

32.

B.33

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle Slovenskej obchodnej
inšpekcie kontrolný zoznam („checklist“) povinností podnikateľa pri
otváraní prevádzky, v priebehu podnikania a pri kontrole. Vypracovať
a zverejniť zoznam najčastejších porušení v oblasti ochrany
spotrebiteľa a zoznam príkladov dobrej praxe.

30.06.2019

Vytvoriť transparentný program dohľadu s cieľom zohľadniť mieru
porušovania povinností podnikateľov, aj vzhľadom na výsledky
predchádzajúcich kontrol. Zverejniť kritéria a spôsob zvýhodnenia na
webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie.

30.06.2019

MH SR

33.

B.34

splnené

splnené
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MH SR

34.

B.35

Sprehľadniť evidenciu rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie
zverejňovaných na jej webovom sídle.

30.06.2019
splnené

MPRV SR

36.

B.37

Sprehľadniť výkon kontroly regionálnymi zložkami kontrolných
orgánov (Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného
zdravotníctva SR, Slovenská obchodná inšpekcia) s cieľom eliminovať
duplicitu výkonu kontrol (zjednotiť a zverejniť regionálne dohody,
vytvoriť databázu všetkých regionálnych dohôd a zabezpečiť súlad
s národnou dohodou)

30.06.2019

Spolupracovať na príprave novely zákona č. 177/2018 Z. z.
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri
rozsah údajov, ktoré sa získavajú z informačných systémov
o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.

31.03.2020

C.1

SP

splnené

splnené
odporúčacie

Nesplnené opatrenia v roku 2019
MZ SR

4.

B.4

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívnej úpravy identifikujúci
prevádzky, na ktoré sa bude vzťahovať oznamovací režim bez
spoplatnenia (kancelárske priestory, administratívne prevádzky,
maloobchod, ktorého predmetom podnikania nie sú potraviny a iné).
Návrh legislatívnej úpravy vychádza z analýzy vykonanej v rámci
Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.

15.09.2019
nesplnené
(neschválené
na rokovaní
NR SR)

MZ SR

5.

B.5

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívnej úpravy, podľa ktorej
prevádzka, v ktorej nastáva len zmena osoby podnikateľa, sa uvádza do
prevádzky oznámením bez správneho poplatku. Návrh legislatívnej
úpravy vychádza z analýzy vykonanej v rámci Národného projektu
„Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.

15.09.2019
Nesplnené
(neschválené
na rokovaní
NR SR)

MZ SR

16.

B.17

Zefektívniť a racionalizovať lekárske prehliadky vo vzťahu k pracovným
činnostiam bez nadbytočných vyšetrení.

31.12.2019
nesplnené
(presúva sa na
prvý polrok
2020)

MDV SR

20.

B.21

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh vykonávacieho predpisu
k novému stavebnému zákonu, ktorý stanoví obsahové náležitosti
projektovej dokumentácie.

31.12.2019
nesplnené
(prerušené na
rokovaní
vlády)

MDV SR

22.

B.23

Novelizovať vyhlášku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.
277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried s cieľom zahrnúť vývoj
a zmeny v právnych predpisoch, ako aj skúsenosti z praxe pri súčasnom
zachovaní dostatočnej ochrany.

31.12.2019
nesplnené
(posun termínu
plnenia na rok
2020)
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MH SR

30.

B.31

Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s cieľom
zaviesť právomoc orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa
prevziať od predávajúceho záväzok, že ukončí porušovanie právnych
predpisov, odstráni jeho následky a odškodní spotrebiteľov, ktorých
práva boli konaním predávajúceho porušené, v dôsledku čoho dôjde k
zníženiu administratívnoprávnej sankcie uloženej predávajúcemu.

MH SR 31.

B.32

Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, aby orgán
dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa mal možnosť zohľadniť aj obrat
podniku pri určení výšky pokuty

MH SR 35.

B.36

Novelizovať zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe a zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v ustanoveniach, ktoré neprimerane zaťažujú podnikateľské
prostredie s cieľom znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov
a) Umožniť podanie prihlášky na skúšky o odbornej spôsobilosti aj
samotným uchádzačom o kvalifikáciu a overovanie odbornej spôsobilosti
pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom.
b) Odstrániť povinnosť Obvodných banských úradov zrušiť banské
oprávnenie subjektu a zakázať mu obdobnú činnosť na ďalšie tri roky v
prípade, ak subjekt nevykonáva činnosť tri roky od vydania banského
oprávnenia.
c) Umožniť predĺžiť platnosť osvedčenia alebo oprávnenia strelmajstra
alebo technického vedúceho odstrelov bez podmienky predložiť žiadosť 3
mesiace pred skončením doby platnosti osvedčenia alebo oprávnenia
strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelov.

30.09.2019
nesplnené
(nezaradenie
zákona na rok.
vlády)

30.09.2019
nesplnené
(nezaradenie
zákona na rok.
vlády)
30.09.2019
nesplnené
(nezaradenie
zákona na rok.
vlády)

Opatrenia s termínom plnenia v nasledujúcich rokoch

MZ SR

MZ SR

MDV SR

14.

B.14

Na základe kompletného IT riešenia realizovaného v rámci
Národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného
zdravotníctva“, zasielať aktuálne informácie o novovzniknutých
prevádzkach z regionálnych úradov verejného zdravotníctva
príslušným regionálnym veterinárnym a potravinovým správam,
inšpektorátom práce, obciam/mestským častiam. Následne
v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka legislatívne upraviť povinnosť
podnikateľov oznamovať vznik prevádzky len jednému orgánu.

31.12.2021

14.

B.15

Zasielať aktuálne informácie o novovzniknutých prevádzkach
z regionálnych úradov verejného zdravotníctva príslušným
regionálnym veterinárnym a potravinovým správam.

31.12.2019,
2020, 2021,
za rok 2019
splnené

18.

B.19

Vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej
dokumentácie k stavebnému konaniu

30.06.2020
plní sa
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