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STANOVISKO
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním
podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
I.
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním
podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík ako iniciatívny
návrh.
II.
Cieľom návrhu je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení
napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou
choroby COVID-19.
Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie
byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Predmetné
zásahy vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe a boli v minulosti formulované adresátmi
návrhu zákona na mnohých fórach.
Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj
s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s predpismi Európskej
únie.
Návrh zákona bude mať podľa predkladateľa negatívne vplyvy na rozpočet verejnej
správy, bude mať pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne vplyvy
na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyvy na životné prostredie, služby verejnej
správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nebude mať ani sociálne vplyvy.
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.
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IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky uplatňuje k návrhu zákona,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského
prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 tieto legislatívno-technické pripomienky:
1. V čl. XIII bode 5 (§ 170 ods. 21) je potrebné slová „písm. e)“ nahradiť slovami „písm. f)“ a
slová „písm. f)“ nahradiť slovami „písm. e)“.
2. V čl. XVII bode 2 sa navrhuje nahradenie odkazu 40a odkazom 40b, poznámka pod čiarou
s takýmto označením však v právnom predpise absentuje, je potrebné sa s uvedenou
skutočnosťou vysporiadať. Úprava navrhovaná v prvom novelizačnom bode spôsobí, že
v právnom predpise budú dve poznámky pod čiarou s označením 40a.
3. V čl. XXIII bode 3 je potrebné doplniť túto vetu: „Doterajšie písmeno c) sa označuje ako
písmeno b).“.
4. V čl. XXIII bode 12 úvodnej vete je potrebné vypustiť slovo „doterajšie“.
5. V čl. XXIII bode 13 úvodnej vete je potrebné slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“.
6. V čl. XXIII bode 14 je potrebné číslo „9“ nahradiť číslom „13“ a číslo „8“ nahradiť číslom
„12“.
7. V čl. XXIII bode 15 je potrebné vypustiť slovo „doterajšom“, slovo „odseku 4“ nahradiť
slovami „ods. 3“.
8. V čl. XXIII bode 16 je potrebné vypustiť slovo „doterajšom“, slovo „odseku 8“ nahradiť
slovami „ods. 8“.
9. V čl. XXIII bode 17 je potrebné za citáciu jednotlivých písmen vložiť zátvorky.
10. V čl. XXIII je potrebné vypustiť novelizačný bod 27; v bode 33 sa nachádza jeho síce kolízne,
ale správne znenie, keďže skutková podstata k tu uvedenému správnemu deliktu sa
vypúšťa (§ 30 ods. 1 písm. k)). Nasledujúce body je potrebné prečíslovať.
11. V čl. XXIII bode 28 je potrebné slová „písm. j)“ nahradiť slovami „písm. i)“, slová „písm. m)“
nahradiť slovami „písm. l)“ a slová „písm. l)“ nahradiť slovami „písm. k)“. Uvedená úprava
zohľadňuje zmeny a posuny v rámci úprav v § 57 ods. 22 ale aj zmeny a posuny v rámci §
30 ods. 1.
12. V čl. XXIII bode 29 je potrebné slová „písm. k)“ nahradiť slovami „písm. j)“, slová „písm. n)“
nahradiť slovami „písm. m)“ a slová „písm. m)“ nahradiť slovami „písm. l)“. Uvedená
úprava zohľadňuje zmeny a posuny v rámci úprav v § 57 ods. 22 ale aj zmeny a posuny
v rámci § 30 ods. 1.
13. V čl. XXIII bode 30 je potrebné slová „písm. l)“ nahradiť slovami „písm. k)“, slová „písm. o)“
nahradiť slovami „písm. n)“ a slová „písm. n)“ nahradiť slovami „písm. m)“. Uvedená
úprava zohľadňuje zmeny a posuny v rámci úprav v § 57 ods. 22 ale aj zmeny a posuny
v rámci § 30 ods. 1.
14. V čl. XXIII je potrebné za bod 30 vložiť nový novelizačný bod v tomto znení: „V § 57 ods. 22
písm. l) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.“. Nasledujúce body je potrebné
prečíslovať. Uvedená úprava zohľadňuje zmeny a posuny v rámci úprav v § 57 ods. 22
(vypúšťa sa písmeno i)) ale aj zmeny a posuny v rámci § 30 ods. 1 (vypúšťa sa písmeno k)).
15. V čl. XXIII bod 33 je potrebné presunúť za bod 26 a zaradiť ho podľa poradia vykonávaných
zmien. Uvedená úprava zohľadňuje zmeny a posuny v rámci úprav v § 57 ods. 22.
16. V čl. XXIII bode 34 § 63k je potrebné zrušiť označenie odseku, slovo „dokončia“ je potrebné
nahradiť slovom „dokončí“.
17. V čl. XXV bode 1 v § 139 ods. 2 je potrebné vypustiť slovo „začatí“ ako nadbytočné.

18. V čl. XXV bode 3 v § 143h je potrebné slová „právnej úpravy účinnej“ nahradiť slovami
„predpisov účinných“.
19. V čl. XXVI v názve zákona je potrebné za slovom „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“.
20. V čl. XXVI bode 6 je potrebné slová „slovo „zákon“ vkladajú slová „v § 12 ods. 2 a § 25 ods.
1““ nahradiť slovami „slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem § 12 ods. 2 a § 25 ods. 1““.
21. V čl. XXVII bode 2 v nadpise §165k je potrebné slová „úpravám účinným“ nahradiť slovami
„úprave účinnej“.
22. V čl. XXVIII bode 4 v § 14 ods. 20 je potrebné slovo „číslovka“ nahradiť slovom „číslo“
a slovo „číslovkou“ naradiť slovom „číslom“.
23. V čl. XXXI bode 2 v § 36f je potrebné slová „právnej úpravy účinnej“ nahradiť slovami
„predpisov účinných“.
24. V čl. XXXII bode 1 v § 10 ods. 8 je potrebné slovo „začatí“ vypustiť ako nadbytočné.
25. V čl. XXXII bode 3 v § 16e je potrebné slová „právnej úpravy účinnej“ nahradiť slovami
„predpisov účinných“.
26. V čl. XXXIV bode 2 v § 27 je potrebné slová „vkladá nasledovný text“ nahradiť slovami
„vkladajú slová“.
27. V čl. XXXV bode 3 v § 74 ods. 1 písm. j) piatom bode obsahuje slová „a nálepiek“, § 75 ods.
1 písm. j) piatom bode obsahuje slová „a kontrolných nálepiek“. Je preto potrebné slová
„§ 75 ods. 1 písm. j) piatom bode vypustiť z novelizačného bodu 3 a ich vložiť do
4.novelizačného bodu za slová „§ 74 ods. 4 písm. c)“.
28. V čl. XXXV bode 5 v § 80 je potrebné vypustiť slovo „pod“ ako nadbytočné.
29. V čl. XXXV bode 30 v nadpise § 170c je potrebné slová „úprave účinnej“ nahradiť slovami
„úpravám účinným“ a v odseku 1,2 a 3 je potrebné slová „úpravy účinnej“ nahradiť
slovami „predpisu účinného“.
30. V čl. XXXIX v § 30p je potrebné slová „51ad)“ uviesť ako odkaz nad slovom „predpisu“.
31. V čl. XL je potrebné slová „bodu 4 § 39u“ nahradiť slovami „ § 39u v bode 4“, slová „
7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.“ nahradiť slovami „7. až 15.“, slová „bodu 4 § 39v“ nahradiť
slovami „§ 39v v bode 4“.
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