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STANOVISKO
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
I.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger ako iniciatívny
materiál.
II.
Cieľom návrhu zákona je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých
spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré
spĺňajú definíciu malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ)
č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „malý
zamestnávateľ“). Návrhom zákona sa má umožniť týmto dlžníkom reagovať na vzniknutú
mimoriadnu situáciu a zabrániť paralyzovaniu ich činností. Navrhuje sa prijatie takých
mimoriadnych opatrení, ktoré majú zabezpečiť, aby z dôvodu objektívnej nemožnosti
splácania úverov riadne a včas nenastali nepriaznivé skutočnosti majúce negatívny dopad
na spotrebiteľov, fyzické osoby – podnikateľov a malých zamestnávateľov. Zároveň by sa
malo umožniť ozbrojeným príslušníkom finančnej správy čerpať služobné voľno pri
starostlivosti o dieťa, ktorého škola bola v dôsledku pandémie zavretá.
Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá podľa predkladateľa vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá
vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na
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informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana, má pozitívne sociálne
vplyvy, má pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
III.
Návrh zákona nebol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky.
IV.
Vzhľadom na to, že predložený návrh zákona bol Sekciou vládnej legislatívy Úradu
vlády Slovenskej republiky odkonzultovaný a pripomienky k návrhu zákona zapracované,
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej
republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 schváliť v predloženom znení.
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