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D O LO ŽK A  ZL UČI TE Ľ NO S T I  

 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

2.  Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení  zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

3.    Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 

a) v primárnom práve   

 

čl. 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie),  

čl. 8 Charty základných práv Európskej únie,  

 

b) v sekundárnom práve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ 

L 119, 4.5.2016), 

  

c) judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: nie je upravená   

 

nie je upravená. 

 

4.   Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 

a) lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota 

účinnosti jeho ustanovení  

 

 bezpredmetné, 

 

b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, 

alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 

a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením 

konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom 

na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 

o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

 

 bezpredmetné, 
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c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už 

prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav   

 

 bezpredmetné. 

 

5.   Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:  

 

úplne. 

   


