VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020 a návrh Rámcového plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

45/25
45

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
37/25
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 1/0
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných
7/5
Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok

Subjekt

Pripomienka

Typ

Vyh.

APVV
Vyjadrujeme záujem participovať na tvorbe právnych predpisov:
Rámcový plán legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné
obdobie, rok 2021 I. štvrťrok, P.č. 13 Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení
neskorších predpisov. II. štvrťrok, P.č. 26 Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
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171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov III.
štvrťrok, P.č.4 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov IV.
štvrťrok P.č. 6 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

APZ
K Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Navrhujeme doplniť nový bod v mesiaci september s nasledovným
znením: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007
Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Gestor:
MPSVR SR. Dôvod predloženia: Z dôvodu neočakávaných
ekonomických okolností spôsobených koronakrízou je potrebné
posunúť účinnosť § 8 zákona tak, aby sa zákonný mechanizmus
určenia sumy mesačnej minimálnej mzdy použil až pri určovaní
výšky minimálnej mzdy na rok 2022. Zároveň je potrebné
aktualizovať zákonný mechanizmus určenia sumy mesačnej
minimálnej mzdy v záujme rešpektovania podstatných
ekonomických ukazovateľov. Odôvodnenie: Vzhľadom na
nepredvídateľné ekonomické okolnosti spôsobené následkami
koronakrízy na Slovensku je neprípustné, aby na určenie sumy
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mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 bol uplatnený zákonný
mechanizmu podľa § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej
mzde. Vzhľadom na doterajšie rokovania sociálnych partnerov je
vysoko nepravdepodobné, že suma mesačnej minimálnej mzdy na
rok 2021 bude určená dohodou zástupcov zamestnávateľov a
zástupcov zamestnancov a z toho dôvodu sa pri určení jej výšky
bude postupovať v súlade s § 8 Zákona o minimálnej mzde. V
takom prípade by výška minimálnej mzdy na rok 2021
predstavovala sumu vo výške 656 eur. Podľa nášho názoru je takéto
rapídne zvýšenie minimálnej mzdy za súčasnej neľahkej a
nepredvídateľnej ekonomickej situácie neprípustné. Najmä ak
vezmeme v úvahy naviazanosť mzdových príplatkov a jednotlivých
stupňov náročnosti práce na výšku minimálne mzdy, jej navýšenie v
súlade so zákonným mechanizmom by predstavovalo podstatný
nárast mzdových nákladov, ktorý môže byť pre viaceré podniky
neudržateľný a existenčne ohrozujúci. Za rovnako dôležité
považujeme zmeniť aj súčasne platný zákonný mechanizmus
určenia sumy mesačnej minimálnej mzdy, v zmysle ktorého výška
minimálnej mzdy predstavuje 60 % priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Podľa článku 4
Európskej sociálnej charty je odporúčaná hranica čistej minimálnej
mzdy na úrovni najviac 60 percent čistej priemernej mzdy v krajine
a navrhované znenie pre Slovensko znamená odklon od odporúčaní
Európskej únie. Rovnako ani súčasné údaje Eurostatu nepotvrdzujú,
že by niektorá krajina v rámci EÚ dosahovala navrhovanú 60% -

tnú úroveň z priemernej nominálnej mzdy v národnom
hospodárstve. Pomer minimálnej a priemernej hrubej mzdy vo
vyspelých ekonomikách západnej Európy dosahuje 42 - 48%.
Všetko nad týmto pomerom ohrozuje rozvoj hospodárstva a
zamestnanosť predovšetkým v málo rozvinutých regiónoch a
nízkopríjmových sektoroch. Týmto chceme zdôrazniť najmä
negatívny vplyv zvýšenej minimálnej mzdy na rizikové skupiny –
absolventov, dlhodobo nezamestnaných, ľudí s neukončeným alebo
so základným vzdelaním a negatívne vplýva na rast a udržateľnosť
počtu pracovných miest, a to predovšetkým v regiónoch s vysokou
nezamestnanosťou. Pre priemyselné spoločnosti môže byť takýto
návrh na určovanie minimálnej mzdy a príplatkov na ňu
nadviazaných ekonomicky neudržateľný a dostáva spoločnosti na
hranice finančných zdrojov a prichádza k obmedzeniu investícií do
vlastného a technologického rozvoja. Táto oblasť
konkurencieschopnosti spoločností na Slovensku je už v súčasnej
dobe výrazne podhodnotená v priestore V4 a prichádza k jej
ďalšiemu brzdeniu.
AZZZ SR
„Odporúčame vypustiť v mesiaci august bod č. 4 - Zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z
elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č.
98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov. Odôvodnenie: Akákoľvek zmena, ktorá by
viedla k zrušeniu niektorých kategórií oslobodenia od spotrebných
daní by sa odrzkadlila na zvýšení koncovej ceny elektriny aj tepla s
výrazne negatívnymi dôsledkami na ich odberateľov, vrátane
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domácností. Tiež by to prejavilo aj na konkurencieschopnosti
výrobcov a veľkých spotrebiteľov energií, ktorí sú už v súčasnosti
povinní plniť veľmi striktné opatrenia zamerané na ochranu
ovzdušia alebo dekarbonizáciu energetiky a zdieľajú z nich
vyplývajúce náklady, napríklad na nákup emisných povoleniek.
Zavedenie takejto dane by tiež ovplyvnilo energetický mix
Slovenskej republiky a vo vybraných prípadoch mohlo viesť k
ukončeniu výroby kombinovanej výroby elektriny a tepla
niektorými producentmi, v čoho dôsledku by sa prehĺbila naša
domáca závislosť od dovozu elektriny zo zahraničia. Keďže priamo
ohrozené zdroje sú nenahraditeľné na zaistenie bezpečnosti
dodávok elektriny, uplatňovanie spotrebnej dane by zároveň malo
negatívne konsekvencie pre schopnosť zabezpečiť spoľahlivú a
bezpečnú prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. V
neposlednom rade by ukončenie oslobodení ohrozilo dodržanie
záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v EÚ v
oblasti stanovených cieľov podielu výroby elektriny z
obnoviteľných zdrojov a účinnejšej výroby elektriny v zariadeniach
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktoré boli deklarované
ako hlavný dôvod pôvodnej schémy štátnej pomoci.“
AZZZ SR
Do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2.
polrok 2020 požadujeme doplniť nový bod s nasledovným znením:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Gestor: MDV SR/MH SR
Dôvod predloženia: Úprava kompetencií pre stanovovanie hodnôt
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faktorov primárnej energie pod gesciu MH SR, ako rezortu
zodpovedného za energetickú politiku štátu. Odôvodnenie: Podiel
sektoru budov na bývanie na konečnej energetickej spotrebe
hospodárstva SR je mimoriadne významný (cca 21%), pričom MH
SR, ktoré by malo byť ako jediné ministerstvo výlučne zodpovedné
za tvorbu a vykonávanie energetickej politiky SR, nemá nad
energetickou politikou tohto sektora v súčasnosti takmer žiadnu
kontrolu. Politika energetickej hospodárnosti budov je totiž
momentálne nelogicky v celosti v gescii MDaV. V gescii tohto
ministerstva by pritom logicky mala byť maximálne stavebnotechnická časť danej problematiky (e.g. stavebno-technické
požiadavky na zateplenie nových a rekonštruovaných budov),
všetka ostatná časť danej problematiky by mala byť v gescii MH
SR, nakoľko táto ostatná časť danej problematiky rozhoduje
zjednodušene povedané o tom, koľko a akej energie bude sektor
budov v budúcností spotrebúvať a aké budú preferované
energetické zariadenia využívané v budúcnosti v budovách – týmto
sa de facto rozhoduje o budúcom zložení energetického mixu SR
(mix zdrojov výroby elektrickej energie a tepla). Táto navrhovaná
legislatívna úloha je mimoriadne dôležitá najmä pre
zamestnávateľov pôsobiacich v energetike, nakoľko MHSR, ktoré
si ako jediné ministerstvo uvedomuje a je zodpovedné za
energetickú politiku by malo byť pre zamestnávateľov jediným
komunikačným partnerom v oblasti energetickej politiky a tvorby
budúceho energetického mixu. V podmienkach SR sa jedná najmä o
otázku určenia hodnoty faktora primárnej energie zemného plynu
tak, aby v krátkodobo–strednodobom horizonte bolo umožnené
ďalšie bezproblémové využívanie vyspelej plynárenskej

rozpor trvá.

infraštruktúry SR a v dlhodobom horizonte potom umožnený jej
prechod na distribúciu bezuhlíkových palív, najmä vodíka. Jedná sa
o strategické rozhodnutia, ktoré je ako jediné povolané urobiť
MHSR ako ministerstvo zodpovedné za energetickú stratégiu štátu.
V prípade neuskutočnenia tejto legislatívnej úlohy reálne hrozí, že
po 2021 sa k plynárenskej distribučnej sieti už nebudú de facto
pripájať nové budovy a čo je horšie, budú sa odpájať všetky
budovy, ktoré budú postupne ich rekonštrukciami prechádzať do
energetickej triedy A0. V dlhšom horizonte tak dôjde k zmareniu
miliardových investícií do vyspelej plynárenskej infraštruktúry SR,
vrátane obrovskej straty príjmov štátu, ktoré v dôsledku využívania
tejto infraštruktúry plynú do štátneho rozpočtu. Už v strednodobom
horizonte pritom príde k nárastu ceny za distribúciu pre
„zostávajúcich“ odberateľov plynu a to o viac ako 15%. Je potrebné
myslieť koncepčne a strategicky a vysoko vyspelú plynárenskú
infraštruktúru SR v hodnote rádovo miliárd eur je potrebné naopak
zachovať, aby v budúcnosti umožňovala distribúciu vodíka resp.
iných obnoviteľných plynov, bez ktorých je dekarbonizácia
slovenského hospodárstva neuskutočniteľná – čo je aj záverom
najnovšej (vodíkovej) stratégie EÚ v rámci Green Dealu. V dobe po
COVID-19 nie je vhodné navyšovať výdavky ľudí a štátu na
zbytočne drahé technologické riešenia.
CJS
Návrh: Zaradenie zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách do Plánu
legislatívnych úloh vlády SR. Sankčné ustanovenia zákona č.
152/1995 Z.z. o potravinách sa zameriavajú predovšetkým na
riešenie konkrétnych primárnych záležitostí, s cieľom zabezpečiť
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dostatočnú hrozbu pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov,
ktorí porušujú citovaný zákon, či už úmyselne alebo z
nedbanlivosti. Pri zavádzaní sankcií do zákona, by sa však malo
uvažovať aj nad sekundárnymi záležitosťami tejto iniciatívy, a to
zohľadňovaním praktických dôsledkov ich uplatňovania. Treba
jednoznačne konštatovať, že realizácia opatrení je nesporne
potrebná v takej háklivej oblasti akou je bezpečnosť potravín, ale
legislatívna iniciatíva, predovšetkým v sankčnej oblasti by sa,
okrem iného, mala niesť v určitých proporcionálnych mantineloch
tak, aby ukladanie pokút nemalo len represívny ale predovšetkým
prevenčný nástroj. V takom prípade je potrebné stanoviť takú
hranicu sankcie, ktorá by znamenala určitý primeraný rešpekt a
určitú mieru hrozby, ale na druhej strane je potrebné zobrať do
úvahy aj neúmyselné a na vôli kontrolovaného subjektu často
nezávislé skutočnosti, ktoré spôsobia porušenie povinnosti.
Dôvodom návrhu na zaradenie zákona o potravinách do plánu
legislatívnych úloh vlády na 2. polrok 2020 je úprava pokút v tejto
oblasti, čo je dôvodné, nie však s cieľom vyhnúť sa zodpovednosti
za pochybenia s príslušným dôsledkom, ale s cieľom zreálniť rámce
pokút tak, aby neprimerane neohrozovali samotnú existenciu
podnikania subjektov.

3.septembra
2020 rozpor
odstránený.
Úloha bude
predložená
v pláne
legislatívnych
úloh vlády SR
na rok 2021.

GPSR
1. K návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
na 2. polrok 2020 k úlohe p. č. 11 v mesiaci august 2020 – Z:
Navrhujeme, aby ako gestor úlohy p. č. 11 v mesiaci august 2020
bola okrem Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
uvedená aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
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presunutá na
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2020 na
základe
požiadavky

Odôvodnenie: Táto úloha sa týka statusových zákonov prokuratúry
a celkového fungovania systému prokuratúry Slovenskej republiky,
a preto navrhujeme, aby sa na plnení tejto úlohy podieľala aj
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. V tejto súvislosti si
tiež dovoľujeme poukázať na princíp spolupráce medzi štátnymi
orgánmi, ktorého použitie sa odporúča v Správe Benátskej komisie
pri riešení otázok súvisiacich s postavením prokuratúry v právnom
štáte. Táto pripomienka je zásadná.

Ministerstva
spravodlivosti
SR.

GPSR
2. K návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie – Z: Navrhujeme do rámcového
plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 1. štvrťrok
2021 zapracovať novú úlohu P. č. Názov úlohy: Zákon o registri
trestov Gestor: MS SR, GP SR Dôvod predloženia: Transpozícia
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884 zo 17.
apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady
2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych
príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný
systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie
Rady 2009/316/SVV Odôvodnenie: Uznesenie vlády Slovenskej
republiky č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských
ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej
moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc, ktorým sa
ukladá ministrovi spravodlivosti v zmysle bodu B.14. predložiť na
rokovanie vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí
prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884
zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady
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2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych
príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný
systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie
Rady 2009/316/SVV a zároveň v bode C.2. sa odporúča
generálnemu prokurátorovi spolupracovať s ministrom
spravodlivosti pri preberaní smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové
rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií
o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky
informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza
rozhodnutie Rady 2009/316/SVV. V súčasnosti Generálna
prokuratúra Slovenskej republiky pripravuje znenie návrhu nového
zákona o registri trestov na rezortnej úrovni. Prvé stretnutie
pracovnej skupiny (za účasti nominovaných zástupcov z
Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR) sa
uskutoční 13. júla 2020 . Táto pripomienka je zásadná.
GPSR
3. K návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie (nad rámec návrhu) – Z: Do
rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
navrhujeme doplniť na rok 2021 vypracovanie návrhu novely
zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, prípadne
návrh ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku.
Odôvodnenie: Legislatívny proces k príprave novely zákona č.
101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku bol
predchádzajúcou vládou zastavený. Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky listom informovala Ministerstvo
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spravodlivosti Slovenskej republiky, že vzhľadom k tomu, že zákon
č. 101/2010 Z. z. upravuje významnú pôsobnosť orgánov
prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj vzhľadom k
medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky v oblasti
odoberania výnosov z trestnej činnosti, po oboznámení sa s jeho
odpoveďou zváži generálny prokurátor Slovenskej republiky
zriadenie pracovnej skupiny na prípravu legislatívneho návrhu
novely zákona č. 101/2010 Z. z. na Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky a následné iniciovanie legislatívneho procesu
postupom podľa § 13 ods. 2, prípadne podľa § 14 zákona č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uviedlo, že
konkrétne vecné dôvody zastavenia legislatívnych prác na návrhu
novely zákona č. 101/2010 Z. z. mu nie sú známe. Zároveň vyjadril
aj nesúhlas tak s vytvorením pracovnej skupiny na prípravu
legislatívneho návrhu novely zákona č. 101/2010 Z. z. na
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ako aj s iniciovaním
legislatívneho procesu postupom podľa § 13 ods. 2, prípadne podľa
§ 14 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov, nakoľko predmetný zákon patrí do pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré sa dlhodobo
venuje problematike preukazovania pôvodu majetku v súčinnosti s
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Minister
spravodlivosti Slovenskej republiky v liste z 13. septembra 2019
tiež uviedol, že sa nebráni iniciovaniu a pokračovaniu v
legislatívnom procese v spolupráci s Generálnou prokuratúrou
Slovenskej republiky. V prílohe uvedeného listu ministra
spravodlivosti Slovenskej republiky boli Generálnej prokuratúre

Slovenskej republiky zaslané pracovné verzie dvoch legislatívnych
návrhov, ktoré vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky. Prvá verzia vo forme novely zákona a druhá vo forme
ústavného zákona. K týmto návrhom nebola zaslaná dôvodová
správa, ktorá by lepšie ozrejmila dikciu jednotlivých ustanovení. Z
hľadiska eliminácie možných ústavných sťažností, či konania o
nesúlade ustanovení návrhu zákona s Ústavou Slovenskej
republiky, najmä čo sa týka obráteného dôkazného bremena sa javí
ako vhodnejší ústavný zákon. Vzhľadom na predpokladanú budúcu
potrebu novelizácií právnej úpravy podľa poznatkov aplikačnej
praxe sa však javí byť vhodnejšia úprava v bežnom zákone,
respektíve ústavne problematické body riešiť zmenou ústavy
(doplnením čl. 20) a všetky ostatné procesy upraviť v bežnom
zákone (novelou zákona č. 101/2010 Z. z.). Táto pripomienka je
zásadná.
Ministerstvo
spravodlivosti
SR s návrhom
nesúhlasí.

GPSR
4. K návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie (nad rámec návrhu) – O Do
legislatívnej úlohy p. č. 7 na III. štvrťrok 2022 rámcového plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky navrhujeme doplniť
ako ďalší dôvod predloženia návrhu zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov aj zavedenie novej
skutkovej podstaty priestupku „urážky na cti“. Odôvodnenie:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky obdržala vo februári
2019 legislatívny podnet Krajskej prokuratúry Košice na zavedenie
skutkovej podstaty „priestupku útoku na verejného činiteľa“ do
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
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predpisov. Po komplexnom posúdení cieľa sledovaného
predloženým legislatívnym podnetom, na základe vykonanej
analýzy aktuálnej slovenskej právnej úpravy, ako aj právnej úpravy,
ktorá existovala na území Slovenskej republiky v minulosti, bol
vypracovaný legislatívny návrh novej skutkovej podstaty priestupku
„Urážka na cti“. V rámci kvalifikovanej skutkovej podstaty tohto
priestupku sa navrhuje prísnejšie sankcionovať skutky, v ktorých je
poškodeným verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ.
GR ZVJS
V Rámcovom pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
na VIII. volebné obdobie pre III. štvrťrok 2021 navrhujeme v bode
9, v názve úlohy, za slovo „predpisov“ doplniť slová „a návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone
väzby v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Generálne
riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže si dovoľuje
upozorniť na skutočnosť, že v názve úlohy nie je uvedený aj zákon
č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a z
názvu úlohy preto nevyplýva aj novelizácia tohto všeobecne
záväzného právneho predpisu. V dôvode predloženia uvedeného v
materiáli sa však výkon väzby spomína. Zákon č. 221/2006 Z. z. o
výkone väzby v znení neskorších predpisov je však potrebné
novelizovať, nakoľko vo výkone trestu odňatia slobody nemôžu byť
miernejšie podmienky ako vo výkone väzby. Oblasti humanizácie a
zmierňovania obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu
v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií,
ako je uvedené v dôvode predloženia, sa týkajú aj výkonu väzby, a
tieto vyplývajú aj zo Správy pre vládu Slovenskej republiky o

O

A

návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na
zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu
alebo trestaniu (CPT) v roku 2018.
MFSR
A. K Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II.
polrok 2020 uplatňujeme tieto pripomienky: 1. úlohy na mesiac júl
2020 a) úlohy č. 1 a 2 (novely zákonov o bankách a o riešení
krízových situácií na finančnom trhu) žiadame presunúť na mesiac
august 2020, b) v úlohe č. 3 v časti Dôvod predloženia je potrebné
za slovo „COVID-19“ vložiť slovo „a“ a slovo „riešenie“ nahradiť
slovom „riešením“. 2. úlohy na mesiac august 2020 a) úlohy č. 1 a 2
(novely zákonov o dani z príjmov a o dani z motorových vozidiel)
žiadame presunúť na mesiac september 2020, b) v úlohe č. 3 v časti
Dôvod predloženia je potrebné vypustiť duplicitné slová „ktorou sa
stanovuje všeobecný systém spotrebných daní“, c) v úlohe č. 4 v
názve návrhu zákona je potrebné za slová „z elektriny“ vložiť
čiarku. 3. úlohy na mesiac september 2020 V úlohe č. 3 v časti
Dôvod predloženia žiadame vypustiť slová „v spolupráci s
Ministerstvom financií SR novelizovať zákon č. 652/2004 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov,
prípadne“. 4. úlohy na mesiac október 2020 a) v úlohe č. 3 v časti
Dôvod predloženia je potrebné na konci vypustiť slová „v znení
neskorších predpisov“, b) úlohy č. 4 a 5 (novely zákonov o
miestnych daniach a o správnych poplatkoch) žiadame presunúť na
mesiac december 2020. 5. úlohy na mesiac november 2020 V úlohe
č. 4 v časti Dôvod predloženia žiadame doplniť vetu „Úprava
verejného indexu daňovej spoľahlivosti.“. 6. úlohy na mesiac
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december 2020 a) úlohu č. 4 (novela zákona o finančnej kontrole)
žiadame presunúť na mesiac september 2020, b) v úlohách č. 29, 30
a 31 v časti Dôvod predloženia je potrebné v dátume citovaného
uznesenia zmeniť rok 2020 na rok 2019. B. K Rámcovému plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné
obdobie uplatňujeme tieto pripomienky: 1. úlohy na IV. štvrťrok
2021 a) v úlohe č. 2 (str. 19) v časti Dôvod predloženia je potrebné
slová „na základe“ nahradiť slovami „podľa článku 58 Ústavy SR a
podľa“. b) v úlohe č. 6 (str. 20) v časti Dôvod predloženia žiadame
text „Presadenie účinných opatrení proti dosadzovaniu „bielych
koní“ do obchodných spoločností, právne nástupníctvo pri prepise
firmy až po predložení kompletného účtovníctva v elektronickej
podobe na kontrolu daňovému úradu za účelom aj spätného
vyvodenia trestnej zodpovednosti.“ presunúť do časti Dôvod
predloženia do úlohy č. 4 (str. 54) v IV. štvrťroku 2023, c) úlohy č.
10 a 12 (str. 21) žiadame vypustiť. 2. úlohy na IV. štvrťrok 2022 a)
v úlohe č. 2 (str. 39) v časti Dôvod predloženia je potrebné slová
„na základe“ nahradiť slovami „podľa článku 58 Ústavy SR a
podľa“. b) v úlohe č. 3 (str. 39) žiadame zmeniť predkladateľa z MF
SR na MS SR, c) v úlohe č. 7 (str. 41) v časti Dôvod predloženia je
potrebné slová „1 lôžok“ nahradiť slovami „10 lôžok“, d) úlohu č. 8
(str. 42) žiadame vypustiť. 3. úlohy na IV. štvrťrok 2023 a) v úlohe
č. 2 (str. 53) v časti Dôvod predloženia je potrebné slová „na
základe“ nahradiť slovami „podľa článku 58 Ústavy SR a podľa“,
b) úlohy č. 3 (str. 53), č. 5 (str. 54) a č. 7 (str. 54) žiadame vypustiť,
c) v úlohe č. 8 (str. 54) v časti Dôvod predloženia je potrebné slovo
„oproti“ nahradiť slovom „proti“, d) v úlohe č. 9 (str. 55) v časti
Dôvod predloženia je potrebné slovo „oproti“ nahradiť slovom

„proti“.
MIRRI SR
K Rámcovému plánu legislatívnych úloh vlády Žiadame
predkladateľa vypustiť úlohu č. 8 v II. štvrťroku 2021 pre
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: k
centrálnemu úradnému doručovaniu: zákon o e-Governmente sa v
zmysle § 2 ods. 1 vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v
rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných
predpisov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že vecná pôsobnosť
zákona o e-Governmente je vymedzená na výkon verejnej moci a
personálna pôsobnosť na orgány verejnej moci. Tzv. centrálne
úradné doručovanie upravené v § 31a zákona o e-Governmente sa
teda môže vzťahovať len na orgány verejnej moci, tak ako to ďalej
zákon o e-Governmente uvádza aj v § 31a ods. 11 a § 31a ods. 12.
Uvedený návrh smeruje k rozšíreniu subjektov aj na subjekty, ktoré
nemajú status orgánov verejnej moci, čo však je v rozpore s
personálnou pôsobnosťou zákona o e-Governmente vymedzenou v
§ 2 ods. 1. K registru rozhodnutí: uvedený návrh smeruje k úprave
ustanovení upravujúcich register rozhodnutí, avšak projekt, na
základe ktorého sa tento register rozhodnutí zriaďuje, je aktuálne
pozastavený a prehodnocuje sa jeho pokračovanie. Je možné, že
implementácia tohto projektu bude vo vzťahu k legislatíve
irelevantná.
MOSR
K návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie V II. štvrťroku 2022 žiadame
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doplniť body 10 a 11 tohto znenia: „10. Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov Gestor: MO SR Dôvod
predloženia: Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020-2024 v nadväznosti na potreby vyplývajúce z novej Obrannej
stratégie SR a Bezpečnostnej stratégie SR, koncepčných
dokumentov na úseku obrany a bezpečnosti štátu a poznatky z
aplikačnej praxe s dôrazom na skvalitnenie riadenia obrany štátu.
11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z.
o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov Gestor: MO SR Dôvod predloženia: Realizácia
Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 v
nadväznosti na potreby vyplývajúce z novej Obrannej stratégie,
Bezpečnostnej stratégie SR, koncepčných dokumentov na úseku
obrany a bezpečnosti štátu a poznatky z aplikačnej praxe s dôrazom
na skvalitnenie riadenia a velenia ozbrojeným silám SR.“. Túto
pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za
zásadnú.
MPRVSR
V materiáli „Návrh Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie“ navrhujeme v
úlohe č. 32 „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov“, ktorá je zaradená na druhý štvrťrok 2021 upraviť v časti
,,Dôvod predloženie“ text v tomto znení: ,,Dôvodom je Programové
vyhlásenie vlády SR, Stratégia environmentálnej politiky SR do
roku 2030 a potreby aplikačnej praxe (Potreba zabezpečenia
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Dôvod bol
čiastočne
upravený so
súhlasom
MŽP SR.

presadzovania záujmov ochrany prírody v rozhodovacom procese
orgánov ochrany prírody, prehodnotenie a zjednodušenie systému
chránených území a stupňov ochrany, Právna subjektivita
národných parkov).“ Odôvodnenie: Novelou zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je
priestor na zabezpečenie Programového vyhlásenia vlády SR a
Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 v súvislosti s
prehodnotením a zjednodušením systému chránených území a
stupňov ochrany.
MPSVRSR
K návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
2. polrok 2020 k úlohe č. 6 Odporúčame z Plánu legislatívnych úloh
vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020 vypustiť úlohu č. 6 s
termínom predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky v
mesiaci júl „Návrh zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Novela zákona o
sociálnom poistení, ktorej obsahom je úprava určovania
dôchodkového veku pre ženy narodené v rokoch 1958 – 1960 je
predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky ako
návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry
Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie
zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157).
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K návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
2. polrok 2020 k úlohe č. 8 Odporúčame v návrhu Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020

O

presunúť úlohu č. 8 s termínom predloženia na rokovanie vlády
Slovenskej republiky v mesiaci august „Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon 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“ medzi úlohy s termínom predloženia na
rokovanie vlády Slovenskej republiky v mesiaci september.
Odôvodnenie: V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu k
predmetnému návrhu zákona boli uplatnené viaceré podnety a
návrhy, najmä prostredníctvom konzultácii s podnikateľským
prostredím, ktoré je potrebné vyhodnotiť a následne návrh zákona
dopracovať. Uvedený stav neumožňuje predložiť návrh zákona na
rokovanie vlády Slovenskej republiky v pôvodne navrhnutom
termíne. Posunutie termínu predloženia návrhu zákona na rokovanie
vlády Slovenskej republiky z augusta na september nebude mať
vplyv na navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti zákona, t. j. 1.
január 2021.
MSSR
K Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2.
polrok 2020 Úlohu č. 5 v mesiaci september (Návrh zákona o
exekučnej amnestii) požadujem presunúť na mesiac október.
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MSSR
K Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2.
polrok 2020 V úlohe č. 18 požadujeme upraviť odôvodnenie
predloženia zákona č. 7/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: „Realizácia

O

A

programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
vyhodnotením doterajšej účinnosti reformy osobných bankrotov s
cieľom dať priestor poctivým dlžníkom a obmedziť priestor pre
podvodníkov. Súčasne je nevyhnutné zjednodušenie a zefektívnenie
procesov vzťahujúcich sa k úpadku podnikateľov v súvislosti s
očakávanými následkami šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby Covid-19 v podnikateľskom prostredí.“
MSSR
K Rámcovému plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie V IV. štvrťroku 2021 v úlohe č.
25 odporúčame slovo „mimosporového“ nahradiť slovami
„sporového“. Ide o zosúladenie názvu zákona s jeho číslom.
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MŠVVaŠSR
K bodu 12 na 1. štvrťrok 2021, bodu 25 na 2. štvrťrok 2021, bodom
8 a 9 na 1. štvrťrok 2022 Vzhľadom na to, že ide o úlohy, ktoré boli
uvedené aj v predchádzajúcich plánoch legislatívnych úloh vlády
SR žiadame zrušiť tieto úlohy z príslušných plánov legislatívnych
úloh vlády SR, tak aby nedošlo k duplicite. Konkrétne žiadame: bod 12 na 1. štvrťrok 2021: zrušiť ako úlohu č. 8 na december z
PLÚ na rok 2016, - bod 25 na 2. štvrťrok 2021: zrušiť ako úlohu č.
5 na jún z PLÚ na rok 2019, - bod 8 na 1. štvrťrok 2022: zrušiť ako
úlohu č. 6 na apríl z PLÚ na rok 2019, - bod 9 na 1. štvrťrok 2022:
zrušiť ako úlohu č. 3 na október z PLÚ na rok 2015.
MŠVVaŠSR
K bodu 16 na august 2020 Vzhľadom na to, že problematika
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
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Návrh zákona
je z návrhu
plánu

vysokoškolských učiteľov a výskumných a vývojových
zamestnancov patrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR, ako aj vzhľadom
na to, že aj v minulosti MŠVVaŠ SR s vedomím ÚV SR
predkladalo do legislatívneho procesu novelizáciu zákona č.
553/2003 Z. z. navrhujeme ponechať štandardnú prax. Teda
navrhujeme, aby gestorom návrhu zákona bolo MŠVVaŠ SR a
spolugestorom ÚV SR.

vypustený.

MŠVVaŠSR
K bodu 16 na štvrtý štvrťrok 2021 Z odôvodnenia vyplýva, že
cieľom je komplexná systémová úprava inovácií, pričom sa
uvádzajú aj dva zákony v pôsobnosti MŠVVaŠ SR - zákon č.
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a
zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Z
uvedeného nie je jasné, či a do akej miery má návrh zákona o
podpore inovácií a transferu poznatkov ovplyvniť zákony v
pôsobnosti MŠVVaŠ SR, resp. či má dôjsť v rámci komplexnej
úpravy k ich zrušeniu, prípadne presunu pôsobnosti. Navrhujeme
upraviť tak, aby bola zachovaná kompetenčná pôsobnosť rezortov.
MŠVVaŠ SR považuje túto pripomienku za zásadnú.
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MŠVVaŠSR
K bodu 8 na november 2020 Po prehodnotení legislatívnych úloh
MŠVVaŠ SR žiadame vypustenie bodu 8 na november 2020.
Uvedená úloha bude riešená v bode 7 na 1. štvrťrok 2021 (t.j. v
rámci návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008
Z. z.).

O

A

MVSR
K Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2.
polrok 2020: a) V Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na 2. polrok 2020 žiadame úlohu č. 15 v mesiaci august
2020 „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov“ zaradiť ako úlohu č. 4 v mesiaci
september 2020. Odôvodnenie: Cieľ úlohy č. 15 v mesiaci august a
úlohy č. 3 v mesiaci september je totožný – implementácia
nariadenia 2019/880. Základným právnym predpisom, ktorým sa
nariadenie bude implementovať, bude novela zákona č. 207/2009 Z.
z., ktorý upravuje vývoz a dovoz všetkých predmetov kultúrnej
hodnoty s výnimkou archívnych dokumentov. b) Z Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020
žiadame vypustiť v mesiaci september 2020 úlohu č. 6 „Návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony“. Odôvodnenie: Uznesením vlády SR č. 491 z 2. októbra
2019 sa v bode B.7. ministrovi vnútra v spolupráci s ministrom
financií uložila úloha predložiť do 30. septembra 2020 návrhy
právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019,
ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a
iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje
rozhodnutie Rady 2000/642/SVV. V súčasnosti prebiehajú

O

A

rokovania medzi ministerstvom vnútra, ministerstvom financií a
Národnou bankou Slovenska o spôsobe transpozície uvedenej
smernice, pričom prichádzajú do úvahy viaceré možnosti
transpozície. Považujeme preto za vhodné uvedenú úlohu z Plánu
legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 vypustiť a plniť túto
úlohu na základe uznesenia vlády č. 491, kde nie sú uvedené
konkrétne právne predpisy, prostredníctvom ktorých sa transpozícia
má realizovať.
MVSR
K Rámcovému plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie: a) Do Rámcového plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné
obdobie žiadame v časti I. štvrťrok 2021 za úlohu č. 13. vložiť novú
úlohu č. 14., ktorá znie: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení
neskorších predpisov“. Dôvod predloženia V nadväznosti na
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024
prijať zmeny, ktoré budú smerovať k zatraktívneniu štátnej služby
príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru a zvýšeniu transparentnosti pri jej vykonávaní.“.
b) Do Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie žiadame v časti II. štvrťrok
2021 úlohe č. 26 Dôvod predloženia doplniť vetu „Aktualizácia
ustanovení zákona z dôvodu potreby aplikačnej praxe.“. c) V
Rámcovom pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
VIII. volebné obdobie navrhujeme v časti I. štvrťrok 2023 úlohe č.
5 zmeniť názov úlohy nasledovne: „Návrh zákona o ochrane
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svedka“. Odôvodnenie: Vzhľadom na vývoj aplikačnej praxe a
kvantitu plánovaných zmien bude navrhnutý nový zákon o ochrane
svedka.
MZSR
Žiadame o doplnenie Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2.
polrok 2020 na mesiac december o návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: Cieľom návrhu zákona je vyriešenie problematiky,
ktorá vyplynula z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona č.
580/2004 Z. z. na základe podnetov účastníkov systému verejného
zdravotného poistenia. Ide predovšetkým o oblasti týkajúce sa
zárobkovej činnosti a určovania minimálneho vymeriavacieho
základu, ustanovenia obdobia, počas ktorého platí poistné na
verejné zdravotné poistenie za azylanta štát, dátumov na
predkladanie údajov k ročnému zúčtovaniu poistného so štátom,
elektronickej komunikácie platiteľa poistného a zdravotnej
poisťovne a prerozdeľovacieho mechanizmu, ktorý je potrebné
upraviť tak, aby sa zvýšila miera spravodlivosti pri výkone
verejného zdravotného poistenia. Táto pripomienka je zásadná.
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MŽPSR
1. Z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
na 2. polrok 2020 (ďalej len „plán“) žiadame vypustiť úlohu č. 20 v
mesiaci október 2020 - predložiť na rokovanie vlády Slovenskej
republiky návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Odôvodnenie: Úloha na mesiac október 2020 – predložiť
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na vládu návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
je v rozpore s predkladacou správou, v ktorej sa uvádza „Návrh je
vypracovaný na základe podkladov predložených ministerstvami a
ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vychádza z
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie
rokov 2020-2024 schváleného Národnou radou Slovenskej
republiky dňa 30. apríla 2020.“ Uvedená úloha nebola zaradená do
plánu na základe podkladu a návrhu Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, pretože zaslané podklady
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky túto úlohu
neobsahovali.
MŽPSR
2. Do návrhu plánu žiadame, v súlade s obsahom podkladov
predložených Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky doplniť úlohu na mesiac december 2020, ktorá znie –
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s gestorom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a s
nasledujúcim dôvodom predloženia: „Potreba zosúladenia návrhu
zákona so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92 o
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov
na životné prostredie v platnom znení.“. Odôvodnenie: Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky si takúto požiadavku
uplatňovalo už v zaslaných podkladoch k príprave Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020 a
návrh Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
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republiky na VIII. volebné obdobie (list č. 7848/2020-9.1). Ak má
byť návrh plánu v súlade s konštatovaním v predkladacej správe, že
plán má predovšetkým vychádzať z podkladov predložených
ministerstvami, je potrebné zaslané podklady rešpektovať a túto
úlohu do návrhu plánu zaradiť. Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky potrebuje vyriešiť otvorený infringement porušenie č. 2019/2223 z 10. októbra 2019. Spôsob jeho riešenia sa
javí ako oveľa priechodnejší prostredníctvom novely existujúceho
zákona EIA. Úplne nový zákon by sa okrem požiadaviek
súvisiacich so stavebnými predpismi musel vysporiadať s potrebou
zosúladenia jeho znenia so smernicami pri prihliadnutí na
existujúce rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, výkladových
publikácií Európskej únie a najmä sa vysporiadať s existujúcim
infringementom. Nakoľko zosúladenie uvedených požiadaviek v
novom zákone sa javí ako pomerne zložité, navrhuje Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky zaradiť novelu
existujúceho zákona EIA ako úlohu na mesiac december 2020.
MŽPSR
3. Úlohy č. 17 a 18 v mesiaci október 2020 v pláne (návrh zákona o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a návrh zákona o ochrane
ovzdušia) žiadame v súlade s uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 400/2020 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 (úlohy C.15. a
C.16) zaradiť do plánu na mesiac december 2020.
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MŽPSR
Do návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie je potrebné zaradiť na I.
štvrťrok 2021novú úlohu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2010 Z. z. o
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení
neskorších predpisov“, ktorej gestorom je Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky. Dôvodom predloženia úlohy je
implementácia vykonávacieho rozhodnutie Komisie EÚ 2019/1372,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1010 o
zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych
predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č.
995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES,
2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení
Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady
86/278/EHS a aplikačná prax.
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Úlohu č. 33 z II. štvrťroku 2021 (návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je potrebné
presunúť na II. štvrťrok 2022, nakoľko na toto obdobie je
naplánovaná aj tvorba samostatného zákona o obaloch.
OZ BB
Dovolujeme si upozorniť na skutočnosť, ze v ramci LP/2020/243
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Nejde
o pripomienku

bola do systému vložená naša zásadná pripomienka súvisiaca s
medzinárodným právom a dohovormi. Vzhľadom k tomu, že nebola
prenesená do tohto PK, tu je jej znenie, na ktorom trváme:
Navrhujeme doplniť nasledovné body do rokovaní vlády SR na II.
polrok 2020: 1. Zanesenie právnej vymožiteľnosti porušenia
medzinárodných dohovorov do národného legislatívneho systému
SR tak, aby porušovanie napr. Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím bolo právne vymožiteľné, postihnuteľné a
to v rovine de facto a nie iba konštatovaním. Dôvod predloženia: Po
10 rokoch stále naplňovanie medzinárodných dohovorov OSN a
Európskej sociálnej charty nie je premietnuté do legislatívy a
porušovanie nie je možné ani potrestať, ani nastaviť uloženie
opravných opatrení, pričom tieto dohovory sú nadradené národným
zákonom. 2. Stratégia odstraňovania bariér na Slovensku do roku
2030 Dôvod predloženia: Na Slovensku neexistuje ucelený
dokument venovaný tejto prierezovej problematike, neexistuje ani
systém kontroly, ani základná kvantifikácia potrieb, staví sa stále s
bariérami, čím sa porušujú medzinárodné dohovory, novela
stavebného zákona rieši iba časť problematiky, ale nie jej
systematiku a metodiku a hlavne dopady, neexistuje vyčlenenie
finančných potenciálov na odstránenie bariér ani žiadny ucelený
zdroj, ktorý by bolo možné kontrolovať a urobiť voči nemu
odpočet. Problematika bariér je neustále odsúvaná do pozadia, a to s
výnimkou niektorých aktivít MDV SR.
RÚZSR
1. Zásadná pripomienka k návrhu plánu legislatívnych úloh vlády
SR na 2.polrok 2020 ako celku RÚZ navrhuje upraviť rámcový plán

k tomuto
materiálu,
pripomienka
sa netýka
predloženého
materiálu.
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Na základe
výsledkov
rozporového

úloh vlády tak, aby rešpektoval záväzky Slovenskej republiky
vyplývajúce z členstva v Európskej únii a už v rámci plánu
nepočítal s tým, že nebudeme napĺňať termíny stanovené na
transpozíciu smerníc EÚ. K takým podľa nás patria napríklad
smernice o Audiovizuálnych digitálnych službách a Nová dohoda
pre spotrebiteľov. Sme presvedčení, že legislatívne plány by mali
termíny transpozície presne zohľadňovať a byť v súlade s ostatnými
vládnymi dokumentmi (Návrh na určenie gestorských ústredných
orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci
zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc)

konania zo
dňa
3.septembra
2020 rozpor
odstránený.

RÚZSR
2. Zásadná pripomienka k návrhu plánu legislatívnych úloh vlády
SR na 2.polrok 2020 Navrhujeme vypustiť v mesiaci august bod č.
4 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a
doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Akákoľvek
zmena, ktorá by viedla k zrušeniu niektorých kategórií oslobodenia
od spotrebných daní by sa odrzkadlila na zvýšení koncovej ceny
elektriny aj tepla s výrazne negatívnymi dôsledkami na ich
odberateľov, vrátane domácností. Tiež by to prejavilo aj na
konkurencieschopnosti výrobcov a veľkých spotrebiteľov energií,
ktorí sú už v súčasnosti povinní plniť veľmi striktné opatrenia
zamerané na ochranu ovzdušia alebo dekarbonizáciu energetiky a
zdieľajú z nich vyplývajúce náklady, napríklad na nákup emisných
povoleniek. Zavedenie takejto dane by tiež ovplyvnilo energetický
mix Slovenskej republiky a vo vybraných prípadoch mohlo viesť k
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ukončeniu výroby kombinovanej výroby elektriny a tepla
niektorými producentmi, v čoho dôsledku by sa prehĺbila naša
domáca závislosť od dovozu elektriny zo zahraničia. Keďže priamo
ohrozené zdroje sú nenahraditeľné na zaistenie bezpečnosti
dodávok elektriny, uplatňovanie spotrebnej dane by zároveň malo
negatívne konsekvencie pre schopnosť zabezpečiť spoľahlivú a
bezpečnú prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. V
neposlednom rade by ukončenie oslobodení ohrozilo dodržanie
záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v EÚ v
oblasti stanovených cieľov podielu výroby elektriny z
obnoviteľných zdrojov a účinnejšej výroby elektriny v zariadeniach
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktoré boli deklarované
ako hlavný dôvod pôvodnej schémy štátnej pomoci.“
SAMO
V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie z 2. Júla 2020
žiadame, aby do legislatívneho plánu práce vlády bol doplnený
návrh na úpravu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s
potravinami s nepriamou novelou zákona o potravinách tak, aby
termín predloženia nápravného riešenia na rokovanie vlády bol v
termíne stanovenom Európskou komisiou, prípadne aby náprava
bola predložená formou poslaneckého návrhu k legislatívnym
procesom v NRSR. Pripomíname, že ide o nápravu legislatívy, voči
ktorej vystúpil vo februári 2009 prezident SR Andrej Kiska a
skupina poslancov OĽaNO a SaS podali voči tejto legislatíve
podnet na preskúmanie Ústavným súdom. Navyše v programovom
vyhlásení vlády naobdobie 2020-2024 sa uvádza, že vláda
zabezpečí nápravu legislatívy o neprimeraných podmienkach v
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obchode s potravinami tak, aby rešpektovali požiadavky práva
Európskej únie.
SEAS
K Plánu legislatívnych úloh vlády SR - mesiac august 4. bod
„Navrhujeme vypustiť v mesiaci august bod č. 4 - Zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.
z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších
predpisov." Odôvodnenie: Akákoľvek zmena, ktorá by viedla k
zrušeniu niektorých kategórií oslobodenia od spotrebných daní by
sa odzrkadlila na zvýšení koncovej ceny elektriny aj tepla s výrazne
negatívnymi dôsledkami na ich odberateľov, vrátane domácností.
Tiež by to prejavilo aj na konkurencieschopnosti výrobcov a
veľkých spotrebiteľov energií, ktorí sú už v súčasnosti povinní plniť
veľmi striktné opatrenia zamerané na ochranu ovzdušia alebo
dekarbonizáciu energetiky a zdieľajú z nich vyplývajúce náklady,
napríklad na nákup emisných povoleniek. Zavedenie takejto dane
by tiež ovplyvnilo energetický mix Slovenskej republiky a vo
vybraných prípadoch mohlo viesť k ukončeniu výroby
kombinovanej výroby elektriny a tepla niektorými producentmi, v
čoho dôsledku by sa prehĺbila naša domáca závislosť od dovozu
elektriny zo zahraničia. Keďže priamo ohrozené zdroje sú
nenahraditeľné na zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny,
uplatňovanie spotrebnej dane by zároveň malo negatívne
konsekvencie pre schopnosť zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú
prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. V
neposlednom rade by ukončenie oslobodení ohrozilo dodržanie
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záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v EÚ v
oblasti stanovených cieľov podielu výroby elektriny z
obnoviteľných zdrojov a účinnejšej výroby elektriny v zariadeniach
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktoré boli deklarované
ako hlavný dôvod pôvodnej schémy štátnej pomoci.
Na základe
výsledkov
rozporového
konania zo
dňa
3.septembra
2020 rozpor
odstránený.

SZZV
Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) je pripravené
vyvinúť maximálne úsilie pri napĺňaní cieľov definovaných v pláne
legislatívnych úloh a rámcovom pláne pre volebné obdobie. V
rámci pripomienkového konania sme pripravení viesť odborný
dialóg s cieľom zabezpečiť tvorbu legislatívy zohľadňujúcu potrebu
predvídateľného podnikateľského prostredia. V zmysle
predložených návrhov si však dovoľujeme vzniesť nasledujúce
pripomienky: 1. - Žiadame upraviť rámcový plán úloh vlády tak,
aby rešpektoval záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z
členstva v Európskej únii a už v rámci plánu nepočítal s tým, že
nebudeme napĺňať termíny stanovené na transpozíciu smerníc EÚ.
K takým podľa nás patria napríklad smernice o Audiovizuálnych
digitálnych službách a Nová dohoda pre spotrebiteľov. 2. - Sme
presvedčení, že úrad podpredsedu vlády pre legislatívu by mal
vypracovať presnú analýzu termínov stanovených pre traspozíciu
smerníc EÚ a tomu upravil plán práce vlady. 3. - V nadväznosti na
oznámenie Európskej komisie z 2. Júla 2020 žiadame, aby do
legislatívneho plánu práce vlády bol doplnený návrh na úpravu
zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami s
nepriamou novelou zákona o potravinách tak, aby termín
predloženia nápravného riešenia na rokovanie vlády bol v termíne

Z

A

stanovenom Európskou komisiou, prípadne aby náprava bola
predložená formou poslaneckého návrhu k legislatívnym procesom
v NRSR. Pripomíname, že ide o nápravu legislatívy, voči ktorej
vystúpil vo februári 2009 prezident SR Andrej Kiska a skupina
poslancov OĽaNO a SaS podali voči tejto legislatíve podnet na
preskúmanie Ústavným súdom. Navyše v programovom vyhlásení
vlády naobdobie 2020-2024 sa uvádza, že vláda zabezpečí nápravu
legislatívy o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
tak, aby rešpektovali požiadavky práva Európskej únie.
ÚGKKSR
K Návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR na VIII.
volebné obdobie: Do Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády
SR na VIII. volebné obdobie požadujeme v IV. štvrťroku 2023
zaradiť materiál: Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ÚOŠS: Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Časové obdobie
predloženia: IV. štvrťrok 2023 Dôvod predloženia: Vláda SR si v
programovom vyhlásení na roky 2020 – 2024 dala za cieľ
vypracovať nový Občiansky zákonník. V nadväznosti na uvedené
bude potrebné zohľadniť novú právnu úpravu vecných práv a
neplatnosti právnych úkonov. Zároveň bude tiež potrebné posilniť
ochranu dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností.
Aplikačná prax si ďalej vyžaduje dokončiť celý proces
elektronizácie overovania geometrických plánov. Kompletnou
elektronizáciou celého procesu overovania geometrického plánu sa
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zabezpečí jeho zjednodušenie a zrýchlenie, čo má priaznivý dopad
tak na podnikateľské prostredie ako aj na občana, ktorý potrebuje v
krátkom čase riešiť konkrétne životné situácie. Prechod na
elektronický geometrický plán umožní vybudovať centrálne
úložisko overených geometrických plánov, čo vo veľkej miere
prispeje k transparentnosti a zvýšeniu kvality overovania
geometrických plánov. Právna úprava tiež potrebuje zohľadniť
skutočnosti týkajúce sa využívania elektronických služieb katastra
nehnuteľností. Odôvodnenie: Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR do podkladov zaslaných k príprave návrhu tohto Rámcového
plánu zahrnul aj novelu katastrálneho zákona, pričom ju navrhoval
predložiť na rokovanie vlády SR až v IV. štvrťroku 2024. Nakoľko
sa tento návrh nepremietol do návrhu Rámcového plánu v znení, v
akom je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie,
požadujeme novelu katastrálneho zákona presunúť na obdobie IV.
štvrťroku 2023, a to z dôvodov uvedených v odôvodnení potreby
novelizovať katastrálny zákon.
ÚNMSSR
K plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok
2020 - úloha č. 12 v mesiaci november (Návrh zákona č. 56/2018 Z.
z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov), časti "Dôvod
predloženia" Zásadne žiadame úpravu časti "Dôvod predloženia"
úlohy č. 12 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na 2. polrok 2020 k návrhu zákona č. 56/2018
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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nasledovne: „Splnenie úlohy B.1. uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 4/2020 z dôvodu implementácie časti nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice
2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011, ktorá
sa týka dohľadu nad trhom len nad určenými výrobkami podľa
zákona č. 56/2018 Z. z. a rozšírenia právomocí kontaktného miesta
pre výrobky podľa § 9 zákona č. 55/2018 Z. z.“. Odôvodnenie:
Úprava dôvodu predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (úloha č. 12) vyplýva zo skutočnosti, že
návrhom zákona č. 56/2018 Z. z. sa má zabezpečiť len čiastočná
implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov
a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a
(EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1020“), ktorej
predmetom bude implementácia v časti dohľadu nad trhom, avšak
len nad určenými výrobkami podľa zákona č. 56/2018 Z. z., a teda
len nad približne tridsiatimi výrobkovými skupinami upravenými
technickými predpismi uvedenými v prílohe č. 1 nariadenia (EÚ)
2019/1020.
ÚVO
K vlastnému materiálu - návrhu plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na 2. polrok 2020 V rámci návrhu plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020, v
mesiaci december bode 61 požadujem doplniť vo vzťahu k
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Na
rozporovom
konaní 9.
septembra
2020 s ÚVO

vymedzenej úlohe ďalšie dôvody predloženia, ktoré vyplývajú z
uznesení vlády Slovenskej republiky a z programového vyhlásenia
vlády Slovenskej republiky v nasledovnom znení: „Cieľom návrhu
je zapracovať do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrhy odbornej verejnosti na posilnenie nezávislosti
Úradu pre verejné obstarávanie ako kontrolného úradu a
legislatívne upraviť verejnú politiku otvorenej komunikácie
kontrolného orgánu, zabezpečiť profesionalizáciu činností
vykonávaných vo verejnom obstarávaní. Návrh bude reflektovať
poznatky a pripomienky vznesené k Legislatívnemu zámeru Zákona
o komore verejného obstarávania (LP/2018/957), zabezpečovať
transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o
podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej
dopravy. Cieľom návrh bude taktiež reforma systému kontroly
verejného obstarávania v prípade čerpania finančných prostriedkov
Európskej únie. Centralizáciou systému kontroly v rámci ktorého
bude Úrad pre verejné obstarávanie zastávať pozíciu jediného
kontrolného orgánu fondových zákaziek sa dosiahne zjednodušenie
a predovšetkým zefektívnenie procesu kontroly čerpania
eurofondov.“ Odôvodnenie: Navrhovaným doplnením dôvodov
predloženia sa komplexnejšie vymedzuje odôvodnenie
legislatívnych úloh vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie.
Odôvodnenie legislatívnych úloh plne reflektuje požiadavky
vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky a taktiež uznesení vlády Slovenskej republiky.

SR k dohode
nedošlo,
rozpor trvá.

ÚVSR
K bodu 16 Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
2. polrok 2020 - Do dôvodu predloženia navrhujeme doplniť vetu:
„Predmetná novelizácia bude obsahovať aj ďalšie návrhy, za
účelom odstránenia aplikačných problémov.“
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Verejnosť
Do dôvodu predloženia navrhujeme doplniť vetu: „Predmetná
novelizácia bude obsahovať aj ďalšie návrhy, za účelom
odstránenia aplikačných problémov.“
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Nejde o
hromadnú
pripomienku
verejnosti.

Verejnosť
Inštitút vodnej politiky navrhuje do Rámcového návrhu
legislatívnych úloh MŽP SR na druhý štvrťrok 2021 doplniť
nasledovné: 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odôvodnenie návrhu: Potreba zosúladenia uvedených zákonov v
európskou vodnou legislatívou (smernica 2000/60/ES skrátene
Rámcová smernica o vode, smernica 2006/118/ES o ochrane
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality) a súčasne
potreba ich zosúladenia so zákonom č. 569/2007 Z. z. o
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.
ZO SR
Návrh: Zaradenie zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách do Plánu
legislatívnych úloh vlády SR. Sankčné ustanovenia zákona č.
152/1995 Z.z. o potravinách sa zameriavajú predovšetkým na
riešenie konkrétnych primárnych záležitostí, s cieľom zabezpečiť
dostatočnú hrozbu pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov,
ktorí porušujú citovaný zákon, či už úmyselne alebo z
nedbanlivosti. Pri zavádzaní sankcií do zákona, by sa však malo
uvažovať aj nad sekundárnymi záležitosťami tejto iniciatívy, a to
zohľadňovaním praktických dôsledkov ich uplatňovania. Treba
jednoznačne konštatovať, že realizácia opatrení je nesporne
potrebná v takej háklivej oblasti akou je bezpečnosť potravín, ale
legislatívna iniciatíva, predovšetkým v sankčnej oblasti by sa,
okrem iného, mala niesť v určitých proporcionálnych mantineloch
tak, aby ukladanie pokút nemalo len represívny ale predovšetkým
prevenčný nástroj. V takom prípade je potrebné stanoviť takú
hranicu sankcie, ktorá by znamenala určitý primeraný rešpekt a
určitú mieru hrozby, ale na druhej strane je potrebné zobrať do
úvahy aj neúmyselné a na vôli kontrolovaného subjektu často
nezávislé skutočnosti, ktoré spôsobia porušenie povinnosti.
Dôvodom návrhu na zaradenie zákona o potravinách do plánu
legislatívnych úloh vlády je úprava pokút v tejto oblasti, čo je
dôvodné, nie však s cieľom vyhnúť sa zodpovednosti za pochybenia
s príslušným dôsledkom, ale s cieľom zreálniť rámce pokút tak, aby
neprimerane neohrozovali samotnú existenciu podnikania
subjektov.
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Na základe
výsledkov
rozporového
konania zo
dňa
3.septembra
2020 rozpor
odstránený.
Úloha bude
predložená
v pláne
legislatívnych
úloh vlády SR
na rok 2021.

Úloha je
z návrhu plánu
vypustená.

ŽSK
K návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na VIII. volebné obdobie. str. 57, IV. štvrťrok 2023, P.č.
18. Navrhujeme doplniť k Dôvodu predloženia text nasledujúceho
znenia: "Zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z programového
vyhlásenia vlády." Zároveň navrhujeme nahradiť termín IV.
štvrťrok 2023 nasledovným znením: "II. štvrťrok 2021"
ÚJDSR

Odoslané bez pripomienok

MKSR

Odoslané bez pripomienok

ÚPVSR

Odoslané bez pripomienok

NBS

Odoslané bez pripomienok

MHSR

Odoslané bez pripomienok

MDaVSR

Odoslané bez pripomienok

NBÚ

Odoslané bez pripomienok

ŠÚSR

Odoslané bez pripomienok

MZVEZ SR

Odoslané bez pripomienok

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná
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