VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

26 / 1
26

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

13 / 1
7 /0
6 /0

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Subjekt
Úrad pre verejné
obstarávanie
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Sociálna poisťovňa
Konfederácia odborových
zväzov Slovenskej
republiky
Asociácia
zamestnávateľských zväzov
a združení Slovenskej
republiky
Národná banka Slovenska
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Odbor aproximácie práva
sekcie vládnej legislatívy
Úradu vlády SR
Štatistický úrad Slovenskej

Pripomienky do
termínu

Pripomienky po termíne

Nemali pripomienky

Vôbec nezaslali

x
2 (2o,0z)
x
1 (1o,0z)

x
x
x
x
x

10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .

republiky
Správa štátnych hmotných
rezerv Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej
republiky
Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej
republiky
Republiková únia
zamestnávateľov
Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej
republiky
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej republiky

x
1 (1o,0z)
2 (2o,0z)
x
x
x
1 (1o,0z)
x
x
x
x
x
3 (2o,1z)
x
4 (4o,0z)
1 (1o,0z)

26 .
27 .
28 .
29 .

30 .
31 .
32 .

Najvyšší súd Slovenskej
republiky
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej
republiky
Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej
republiky
Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
SPOLU

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

x
x
1 (1o,0z)
3 (3o,0z)

x
x
7 (7o,0z)
26 (25o,1z)

0 (0o,0z)

15

6

Subjekt
GP SR

Pripomienka
1. K čl. I (§ 2 ods. 4)
Slová „v národnej rade“ odporúčame nahradiť slovami „v Národnej rade
Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“)“, pretože legislatívna skratka
je použitá až v § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú
niektoré zákony (ďalej len „zákon“).

Typ

Vyh.

O

A

O

A

O

A

Spôsob vyhodnotenia
Text upravený v súlade s pripomienkou MO SR.

Súčasne odporúčame primerane upraviť znenie § 3 ods. 1 zákona.
Prípadne odporúčame slová „v národnej rade“ vypustiť ako nadbytočné.
GP SR
KOZ SR

MK SR

MPRV SR

MPRV SR

2. K čl. I /§ 2 ods. 6 písm. a)/
Za slovo „činnosti“ odporúčame vložiť čiarku.
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
ktorých sa dopĺňajú niektoré zákony
KOZ SR nemá k návrhu pripomienky.
K čl. I § 2 ods. 4
Upozorňujeme, že legislatívna skratka pre Národnú radu Slovenskej republiky
je zavedená až v § 3 ods. 1. S poukazom na znenie bodu 8 Prílohy č. 5 k
Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky odporúčame zaviesť
legislatívnu skratku v dopĺňanom odseku 4 § 2 a nadväzne na to upraviť
znenie § 3 ods. 1.
Nadväzne na túto zmenu odporúčame v nadpise a v úvodnom ustanovení
článku I pred slovo ,,dopĺňa" doplniť slová ,,mení a".
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka
K článku I § 2 ods. 4
V článku I § 2 ods. 4 navrhujeme uvedené znenie "mzdu z verejných
prostriedkov 1bb)" nahradiť slovami "mzdu z verejných prostriedkov 1ab)".
Rovnako navrhujeme upraviť aj poznámku pod čiarou k odkazu 1ab.
Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka.
K článku VI úvodnej vete

Znenie upravené v súlade s pripomienkou.

Text upravený v súlade s pripomienkou MOSR.

O

N

Text upravený v súlade s pripomienkou.
O

A

O

ČA

Znenie novelizačného článku upravené, odkaz a

MO SR

MZ SR

V článku VI úvodnej vete navrhujeme uvedené slová "ak osobitný predpis
29ab) neustanovuje inak" nahradiť slovami "ak osobitný predpis 9ab)
neustanovuje inak".
Obdobne odporúčame upraviť aj znenie uvedené v poznámke pod čiarou k
odkazu 9ab.
Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka.

poznámka pod čiarou k odkazu z príslušného
novelizačného článku vypustené.

K Čl. I
V § 2 ods. 4 odporúčame vypustiť slová "v národnej rade" z dôvodu
nadbytočnosti.

Znenie čl. I § 2 ods. 4 opravené nasledovne:
„(4) Ak poslanec vykonáva, okrem funkcie uvedenej v
§ 3, aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na
príjem z verejných prostriedkov,1ab) patrí mu za
výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume
minimálnej mzdy."
Text čl. I § 2 ods. 4 až 6 upravený. V odseku 5 sa
demonštratívnym výpočtom bližšie špecifikuje pojem
príjem z verejných prostriedkov použitý v odseku 4, čo
umožňuje použiť v aplikačnej praxi argumentum a
simili. tým sa dostatočne zmierňuje entropia pojmu
použitého v § 2 ods. 4.

A

O

ČA

K čl. I § 2 ods. 4
odporúčame odsek 4 upraviť nasledovne:
„Ak poslanec vykonáva okrem funkcie v národnej rade uvedenej v § 3, aj inú
funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na plat alebo mzdu z verejných
prostriedkov 1bb), vypláca sa mu za výkon každej takejto inej funkcie plat
alebo mzda najviac v sume minimálnej mzdy.
Odôvodnenie: Žiadny právny predpis nedefinuje pojem „iná funkcia“, preto je
potrebné aby
z ustanovenia jednoznačne vyplývalo, že ide o funkciu, za výkon ktorej mu
vzniká nárok na plat alebo mzdu z verejných prostriedkov, pričom príklady
iných funkcií by bolo vhodné vymenovať a bližšie špecifikovať v dôvodovej
správe.

MZ SR

O

K čl. I § 2 ods. 6 písm. a)
žiadame doplniť znenie ods. 6 písm. a) o činnosť, z výkonu ktorej vzniká
povinnosť registrácie v stavovskej organizácii, napr. formuláciou:
a) činnosti, ktorej podmienkou výkonu je členstvo alebo registrácia v
stavovskej organizácii
Odôvodnenie: Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z.
z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je jednou z podmienok na výkon

Z

A

Znenie čl. I § 2 ods. 6 upravené nasledovne:
(6) Odsek 4 sa nevzťahuje na poskytovanie náhrad
výdavkov alebo iných obdobných plnení za výkon inej
funkcie ako aj na príjem z
a) výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,
b) činnosti, vykonávanie ktorej je podmienené
členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii,
alebo
c) vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej
činnosti.“.

zdravotníckeho povolania registrácia, nie však členstvo v príslušnej komore.
Registráciou sa v zmysle § 62 cit. zákona rozumie zapísanie zdravotníckeho
pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. Navrhovaná zmena
formulácie vyplýva aj zo skutočnosti, že z výkonu tzv. regulovaných povolaní
nevzniká povinnosť členstva, ale z členstva, resp. registrácie v nich, vzniká
oprávnenie na výkon príslušných povolaní.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
MZ SR

K čl. I
vzhľadom k tomu, že predložený návrh zákona v samostatných článkoch
novelizuje aj iné
právne predpisy týkajúce sa odmeňovania, odporúčame zvážiť, či znenie
návrhu zákona nezasahuje aj do ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú
odmeňovanie a ktorých ustanovenia by tak mohli byť vnímané ako rozporné s
navrhovaným znením zákona.

Vlastný materiál rozšírený o ďalšie novelizačné
články.

O

A

O

A

Odôvodnenie: Zabezpečenie jednoznačnosti predloženého návrhu a jeho
precizovanie.
MF SR
MF SR

MF SR

Všeobecne
Beriem na vedomie, že návrh predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet
verejnej správy.
Všeobecne
V doložke vybraných vplyvov žiadam uviesť kvantifikáciu odhadu vplyvu na
verejné financie.

Všeobecne
Je potrebné zosúladiť všeobecnú časť dôvodovej správy a osobitnú časť

O

N

O

A

Kvantifikácia odhadu vplyvu na verejné financie nie je
možná, nakoľko predkladateľ nedisponuje
informáciami o celkovom počte poslancov, ktorí
zároveň vykonávajú inú funkciu, rovnako tak, ako
celkovom počte poslancov VÚC, ktorí sú zároveň
starostami alebo primátormi. Kvantifikáciu taktiež nie
je možné urobiť vzhľadom k navrhovanému dátumu
účinnosti, kedy sa tieto počty môžu podstatne zmeniť.
Cieľom predloženého návrhu nie je primárne obmedziť
výdavkovú časť verejných rozpočtov, resp. podstatne
zvýšiť príjmovú stránku, ale motivovať tých, ktorí
zastávajú viaceré funkcie za ktoré poberajú príjem z
verejných prostriedkov ich kumulatívny výkon
prehodnotiť.
Text oboch častí dôvodovej správy zjednotený.

dôvodovej správy, pretože podľa všeobecnej časti dôvodovej správy rozdiel
medzi mzdou alebo platom, na ktorý by verejnému funkcionárovi vznikol
nárok, ak by nebol zároveň aj poslancom Národnej rady SR a minimálnou
mzdou za výkon inej funkcie vo verejnej správe, zostane súčasťou rozpočtu
toho ktorého subjektu verejnej správy, t. j. výdavky by mohli byť použité na
iný účel a podľa osobitnej časti dôvodovej správy tieto prostriedky v plnej
sume zostanú súčasťou rozpočtu ako nevyčerpané rozpočtové prostriedky
rozpočtu toho ktorého subjektu verejnej správy, t. j. vznikne úspora výdavkov.
MF SR

MŠVVaŠ SR

NBÚ

Všeobecne
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády
SR (napr. v čl. IV slovo „bodka“ vložiť za slová „na konci“; čl. VII zosúladiť
s bodom 62 tejto prílohy).
vlastný materiál, Čl. I
V navrhovanom znení § 2 ods. 6 písm. a) treba za slovo "činnosti" vložiť
čiarku. Jazyková pripomienka.
Obe alternatívy stanovené v § 2 ods. 6 písm. a) a v písm. b) musia byť
vyjadrené vylučovacou spojkou "alebo". Legislatívne pokyny, bod 6.
čl. VI
V Čl. VI odporúčame upraviť označenie poradia poznámky pod čiarou podľa
platného zákona.

Znenie upravené v súlade s pripomienkou.
O

A
Text upravený v súlade s pripomienkou.

O

O

A

ČA

Znenie novelizačného článku upravené, odkaz a
poznámka pod čiarou k odkazu z príslušného
novelizačného článku vypustené.

Odvôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
MDVaRR
SR

MDVaRR
SR

MDVaRR
SR

K Čl. III
V bode 2 odporúčame vypustiť za slovami ,,odseku 4 alebo“ slovo ,,odseku“ v
obidvoch prípadoch.

K Čl. V
V texte poznámky pod čiarou odporúčame nahradiť slová ,,4 a 6“ slovami ,,4
až 6“.
K Čl. VI
V texte poznámky pod čiarou odporúčame nahradiť slová ,,4 a 6“ slovami ,,4
až 6“.

O

N

O

ČA

O

ČA

Predkladateľ má za to, že zvolené vyjadrenie je v
súlade legislatívno-technickou praxou (napr. čl. I bod
1, bod 11 - § 68b ods. 5, bod 23 - § 22a ods. 1 zákona
č. 218/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony)
Znenie novelizačného článku upravené, odkaz a
poznámka pod čiarou k odkazu z príslušného
novelizačného článku vypustené.
Znenie novelizačného článku upravené, odkaz a
poznámka pod čiarou k odkazu z príslušného
novelizačného článku vypustené.

MV SR

MV SR

MV SR

MV SR

MV SR
MV SR

V čl. I § 2 odsek 4
V čl. I § 2 odsek 4 upraviť takto: „Ak poslanec vykonáva aj inú funkciu
okrem funkcie v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná
rada“)....-“.
Odôvodnenie: Nadväzuje sa na potrebu presunu legislatívnej skratky z § 3
ods. 1 do nového ustanovenia § 2 ods. 4 v súlade s bodom 8 legislatívnotechnických pokynov.
V čl. I § 2 ods. 6 písm. a)
V čl. I § 2 ods. 6 písm. a) slová „z výkonu ktorej vzniká povinnosť byť
členom stavovskej organizácie“ nahradiť slovami „vykonávanie ktorej je
podmienené členstvom v stavovskej organizácii“. Rovnakú úpravu
odporúčame aj v odôvodnení odseku 6 v osobitnej časti dôvodovej správy.
Odôvodnenie: Členstvo v stavovskej organizácii nevzniká ako následok
vykonávania profesie, ale je jeho podmienkou.
Čl. I
Čl. I doplniť o ďalší bod tohto znenia:
„2. V § 3 ods. 1 sa slová „v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len
„národná rada“)“ nahrádzajú slovami „v národnej rade“.“.
Odôvodnenie: Nadväzuje sa na presun legislatívnej skratky do textu § 2 ods.
4.
V čl. III
V čl. III bode 1 navrhujeme upraviť text takto: „V § 12 ods. 4 sa na konci
pripájajú tieto slová: „v sume určenej zastupiteľstvom, ak osobitný zákon15a)
neustanovuje inak.“.
Odôvodnenie: Ustanovenie poslednej vety § 12 ods. 4 zák. č. 302/2014 Z. z.
sa nezaoberá sumou odmeny, ale tým, že poslancovi patrí odmena. Preto
považujeme za potrebné z dôvodu nadväznosti dopĺňaného odkazu na
doterajší text vety vložiť doň aj slová o sume odmeny.
V čl. VII
V čl. VII upraviť text takto: „...okrem čl. III druhého bodu, ...“.
V čl. II až VI
V čl. II až VI slová „osobitný predpis“ nahradiť slovami „osobitný zákon“.

Text upravený v súlade s pripomienkou MOSR.

O

N

Text ustanovenia upravený a zároveň zosúladený so
zásadnou pripomienkou MZ SR.
O

A

Text upravený v súlade s pripomienkou MOSR.

O

N

Čl. III novelizujúci zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vypustený.
O

ČA

O

ČA

O

N

Znenie článku upravujúceho účinnosť zosúladené so
zmenami vykonanými v súvislosti so vznesenými
pripomienkami.
Znenie príslušných novelizačných článkov upravené do
znenia bez odkazov na iné právne predpisy.

Odôvodnenie: Úprava platových pomerov sa nachádza len v zákonoch.
MV SR

Dôvodová správa
Odporúčame upraviť dôvodovú správu: nepoužívať skratky, v predposlednom
odseku na prvej strane doplniť názov zákona č. 302/2001 Z. z., v osobitnej
časti dodržať pravopis a gramatiku (čiarky, v druhom odseku k čl. I je
dokonca hrubá chyba v slove „obsadzovaný“), dbať na správne slovné
spojenia (napr. v piatom odseku odôvodnenia čl. I odseku 4 : „na príjem za
výkon funkcie, ktorý nebude taký poberať poslanec“), v odôvodnení čl. VII
opakujúce sa slovné spojenie „nový právny režim“ spôsobuje, že veta
vyznieva zmätočne.

Text dôvodovej správy upravený.

O

A

