
 
 

                   

 

 

 

 

bod č. 4  

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do pripomienkového konania Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na 

základe Plánu legislatívnych úloh na rok 2018. 

Cieľom predloženého materiálu je v reakcii na vyhodnotenie doterajšej aplikačnej praxe vykonať korekcie 

právnej úpravy tak, aby bol zachovaný jej účel a zároveň, aby došlo k vyváženiu právnej úpravy tak, aby sa 

odbúrala zbytočná administratívna záťaž tam, kde je to účelné. 

Stručný popis navrhovaných zmien: 

Návrh zákona možno rozdeliť na 3 okruhy: 

a) Zmeny týkajúce sa pôsobnosti zákona:  -  prehodnocuje sa vymedzenie partnera verejného sektora 

- upravuje sa rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu 

zákona 

B) Zmeny procesného charakteru:    - zmeny týkajúce sa registračného konania a súvisiacich konaní 

C) Zmeny súvisiace, resp. vyvolané 

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. júl 2019 s výnimkou čl. I bodov 19 až 21, 24, 26, 32 a 47, ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. septembra 2019. 

2. Postoj APZ k návrhu  

APZ súhlasí s predloženým materiálom po zapracovaní pripomienok sociálnych partnerov na strane 
zamestnávateľov. 

3. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ uplatnila v MPK k predmetnému návrhu zákona 13 pripomienok, ktoré boli na rozporovom konaní 
akceptované, resp. čiastočne akceptované. 

Stručný obsah pripomienok za APZ: 
- Návrh na odklad účinnosti niektorých ustanovení zákona 
- Zmiernenie sankcií za porušenie zákona 
- Odstránenie duplicitného zapisovania niektorých údajov o povinných osobách 
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- Presnejšie vymedzenie niektorých pojmov 
- Kritika zavedenia nových oznamovacích povinností pre povinné subjekty 
- Všeobecne k návrhu zákona, že zvyšujeme administratívnu aj ekonomickú záťaž pre povinné aj oprávnené 

subjekty 

 

 


