Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☐

Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové
konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2. Definovanie problému

Jún 2021
Júl 2021

Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie je predmetom nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov (ďalej
len „nariadenie“). Nariadenie upravuje rozsah sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z čistej mzdy, prípadne
iného príjmu (ďalej len „základná suma“), pričom táto základná suma v súčasnosti predstavuje 100% životného
minima na plnoletú fyzickú osobu, a tzv. zrážku bez obmedzenia, t. j. sumu, ktorá sa zrazí zo zvyškovej čistej
mzdy povinného (po odpočítaní základnej sumy), ktorá je limitovaná 150 % zo sumy životného minima na
plnoletú fyzickú osobu.
V súčasnosti vzhľadom na výšku základnej sumy a rozsah zrážky bez obmedzenia možno konštatovať, že
zostávajúca časť čistej mzdy, ktorá ostáva povinnému, nezohľadňuje vysoký rast životných nákladov, dopady
pandémie COVID-19 najmä na nízkopríjmové domácnosti a domácnosti ohrozené chudobou a rovnako tak
v mnohých prípadoch nie je dostatočná pre zabezpečenie dostatočných zdrojov na zachovanie dôstojných
životných podmienok, uspokojovanie potrieb rodiny a pod. Práve v dôsledku aktuálnej právnej úpravy sú
ohrozené nízkopríjmové skupiny obyvateľov a skupiny obyvateľov ohrozených chudobou, nakoľko neexistuje
v súčasnom stave „nádej“ na zlepšenie životných podmienok, a to ani v prípade, ak by títo povinní získali
výhodnejšie zamestnanie. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok spôsobuje stav, kedy sa povinný radšej
nezamestná alebo vykonáva práce mimo legálneho trhu práce. Ako príklad možno uviesť povinného, ktorý
vyživuje dve maloleté deti, kedy pri čistej mzde 700 eur povinnému ostáva 545,12 eur a pri čistej mzde vo výške
1500 eur povinnému ostáva rovnako tak 545,12 eur.
Tento stav dlhodobo spôsobuje demotiváciu osôb, voči ktorým je vedené exekučné konanie, zamestnať sa a to aj
napriek tomu, že majú napríklad výhodnú pracovnú ponuku. Ďalej možno konštatovať, že tento stav taktiež
prehlbuje chudobu a znemožňuje povinným zaradiť sa na trh práce, čím v konečnom dôsledku dochádza aj
k znemožneniu vymoženia a uspokojenia pohľadávky oprávneného, teda v konečnom dôsledku má tento stav aj
negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu nariadenia je upraviť rozsah zrážok zo mzdy a iných príjmov (ďalej len „mzda“) v exekúcii tak,
aby suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy v exekučnom konaní zohľadňovala vysoký rast životných
nákladov alebo prípadné negatívne dopady pandémie COVID-19 na finančnú stabilitu obyvateľstva. Navrhovaná
právna úprava má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za
súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorý je potrebný pre zachovanie dôstojného života
povinného, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácností. Sekundárnym cieľom je aj dosiahnutie uspokojenia
tých pohľadávok, ktoré by inak boli nedobytné z dôvodu, že povinný nemá majetok a nechce sa zamestnať (aj
napriek tomu, že môže) práve z obavy vysokých exekučných zrážok zo mzdy. Je potrebné zdôrazniť, že

navrhovaná právna úprava bude zohľadňovať explicitne aj charakter pohľadávky, t. j. zvýšenie základnej sumy
sa týka neprednostných pohľadávok.
Podľa platnej právnej úpravy predstavuje základná suma 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu.
Do tejto základnej sumy sa započítava aj suma určená pre osobu vyživovanú povinným (napr. manželka, deti)
vo výške 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Napríklad, ak ide o jedného povinného, základná
suma je vo výške 218,06 eur, ak ide o jedného povinného s jednou vyživovanou osobou je základná suma vo
výške 272,56 eur a v prípade jedného povinného s dvoma vyživovanými osobami je základná suma vo výške
327,09 eur. Táto základná suma ostáva povinnému vždy. Následne sa však zostávajúca časť čistej mzdy
posudzuje z hľadiska tzv. zrážky bez obmedzenia, ktorá je v súčasnosti vo výške 150 % životného minima, t. j.
327,09 eur.
Príkladný výpočet s uvedením čistej mzdy, ktorá ostáva povinnému po vykonaní zrážky zo mzdy alebo iného
príjmu pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov na uspokojenie neprednostnej pohľadávky
podľa aktuálnej právnej úpravy, je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Čistá mzda
(eur)

500
700
1 000
1 300
1 500
2 000

Povinný
bez
vyživovaných
osôb
(eur)
406,02
436,12
436,12
436,12
436,12
436,12

Povinný s jednou
vyživovanou osobou
(eur)

Povinný
vyživovanými
(napr.
dieťa
alebo dve deti)
(eur)

424,19
490,62
490,62
490,62
490,62
490,62

s dvoma
osobami
a manžel

Povinný (dôchodca) a
jedna vyživovaná osoba
(napr. manžel)
(eur)

442,35
545,12
545,12
545,12
545,12
545,12

442,35
545,12
545,12
545,12
545,12
545,12

Navrhovaná právna úprava zvyšuje základnú sumu na 140% životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Do
tejto základnej sumy sa započítava suma zodpovedajúca 25 % zo základnej sumy na každú vyživovanú osobu.
Súčasne sa zvyšuje tzv. zrážka bez obmedzenia na trojnásobok základnej sumy, t. j. na sumu 915,84 eur.
Napríklad, ak ide o jedného povinného, základná suma by bola vo výške 305,28 eur; v prípade jedného povinného
s jednou vyživovanou osobou by základná suma predstavovala 381,60 eur a v prípade jedného povinného
s dvoma vyživovanými osobami by išlo o sumu 457,92 eur. Táto základná suma ostáva povinnému vždy.
Príkladný výpočet s uvedením čistej mzdy, ktorá by mala ostať povinnému po vykonaní zrážky zo mzdy alebo
iného príjmu pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov na uspokojenie neprednostnej
pohľadávky podľa navrhovanej právnej úpravy je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Čistá mzda
(eur)

500
700
1 000
1 300
1 500
2 000

Povinný bez
vyživovaných
osôb
(eur)
435,09
568,43
768,43
915,84
915,84
915,84

Povinný
s
jednou
vyživovanou osobou (napr.
dieťa)
(eur)

Povinný
a dve
vyživované osoby (napr.
dieťa a manžel alebo dve
deti)
(eur)
485,97
619,31
819,31
1 019,31
1068,48
1068,48

460,53
593,87
793,87
992,16
992,16
992,16

1 povinný (dôchodca) a 1
vyživovaná
osoba
(napr.manžel)
(eur)
485,97
619,31
819,31
1 019,31
1 068,48
1 068,48

Je potrebné zdôrazniť, že výška zrážok zo mzdy alebo iného príjmu povinného, ak ide o vymoženie prednostných
pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku ostáva nezmenená.
Výsledným stavom po prijatí návrhu nariadenia má byť zvýšenie životnej úrovne nízkopríjmových skupín
obyvateľov a skupín obyvateľov ohrozených chudobou, vo vzťahu ku ktorým je voči jednotlivým členom
domácností vedená exekúcia, zabezpečenie čistého príjmu zohľadňujúceho vysoký rast životných nákladov
a potreby domácností. Súčasne sa predpokladá zvýšenie zamestnanosti (a súčasne zníženie zamestnania na
čiernom trhu práce), otvorenie možností pre povinných získať lepšie mzdové zvýhodnenie a v konečnom
dôsledku sa predpokladá aj zvýšenie uspokojenia pohľadávok oprávnených, ktorí svoje pohľadávky nemôžu
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vymôcť v dôsledku toho, že povinný sa nezamestná práve z obavy vysokých zrážok zo mzdy, ktoré mu v rámci
vedeného exekučného konania hrozia.

4. Dotknuté subjekty
Fyzické osoby, právnické osoby, štát, súdni exekútori

5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia boli posudzované najmä z hľadiska okruhu osôb, vo vzťahu ku ktorým by došlo k zvýšeniu
základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho čistej mesačnej mzdy, pričom toto „zvýhodnenie“ sa
malo dotýkať výlučne povinného, ktorému by počas exekučného konania vznikol pracovný pomer alebo obdobný
pracovný vzťah a v posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch pred začatím exekučného konania bol
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. V takomto
prípade sa počítalo so zvýšením základnej sumy na 130% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, pričom
by sa neaplikovalo ustanovenie o zrážke bez obmedzenia.
Alternatívne riešenia boli ďalej posudzované z hľadiska určenia výšky základnej sumy a určenia limitu zrážky
bez obmedzenia (navýšenie na 200 %, 250 %, 300 %), pričom navrhované parametre pre určenie základnej sumy
a zrážky bez obmedzenia sú výsledkom práce pracovnej skupiny a výpočtov realizovaných na základe rôznych
parametrov v pracovnej skupine, nakoľko boli posúdené ako najvhodnejšie, najefektívnejšie a najspravodlivejšie
vzhľadom k cieľom navrhovanej právnej úpravy a vzhľadom na dostupné údaje o raste životných nákladov,
dopadov pandémie COVID-19 a priemernej mesačnej mzde v Slovenskej republike.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
 Nie
☐ Áno
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Nejde o transpozíciu práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu sa predpokladá do jedného roka od jeho účinnosti na základe
dostupných štatistických údajov o obyvateľoch a údajov vedených v informačných systémoch Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a Centrálnom registri exekúcií.

9. Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo
a rodinu

☐
☐

Pozitívne
Áno






Pozitívne
Pozitívne

☐

Áno


☐
☐

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐



☐

Pozitívne

☐


☐

Žiadne
Nie

☐
☐

Negatívne
Čiastočne

☐
☐

Žiadne
Žiadne




Negatívne
Negatívne



Nie

Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐

Negatívne
Negatívne
Negatívne



Žiadne

☐

Negatívne

Pozitívne



Žiadne

☐

Negatívne

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
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Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmena, resp. zvýšenie základnej sumy a zvýšenie limitu zrážky bez obmedzenia
nedotýka prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, nepredpokladajú sa vplyvy na
rozpočet verejnej správy.

11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Alena Hambáleková, alena.hambalekova@justice.sk

12. Zdroje
Návrh nariadenia je výstupom pracovnej skupiny zriadenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 118/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
☐ Súhlasné

 Súhlasné s návrhom na dopracovanie

☐ Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi v doložke vybraných vplyvov v časti 8. Preskúmanie účelnosti stanoviť si aj
konkrétne termíny a príp. aj indikátory.
V doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Komisia si predkladateľa
dovoľuje upozorniť, že ak návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nie je potrebné v riadku
rozpočtovo zabezpečené vplyvy označiť žiadnu z možností.
Vyhodnotenie:
Doložka vplyvov bola upravená v súlade s odporúčaním Komisie.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie pri opise iných vplyvov použiť
a doplniť aj prípadné štatistické údaje z minulého roka – počet podnikateľských subjektov, ktoré to cca ovplyvní
pozitívne/povinní a ktoré to cca ovplyvní negatívne/oprávnení.
Vyhodnotenie:
Odporúčanie Komisie nie je možné zapracovať, nakoľko konkrétna kvantifikácia podnikateľských subjektov (a
to ani z obdobia minulého roka), ktorý by mali byť pozitívne alebo negatívne ovplyvnení navrhovaným
predpisom nie je uskutočniteľná, a to ani hrubým odhadom. Neuskutočniteľnosť doplnenia týchto štatistických
údajov a kvantifikácie podnikateľských subjektov nie je možná vzhľadom na nešpecifikovaný počet exekučných
konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu pohľadávky oprávneného, ktorý je naviac podnikateľským subjektom
(v súčasnosti totiž nie sú dostupné ani údaje o tom, či je v exekučnom konaní vymáhaná pohľadávka oprávneného
súvisiaca s výkonom jeho podnikateľskej činnosti), zrážkami zo mzdy, ako aj vzhľadom na nešpecifikovaný
počet osôb, voči ktorým je vedená exekúcia zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov (vrátane podnikateľov
fyzických osôb), na rôznorodosť nárokov vymáhaných v týchto exekučných konaniach (prednostné pohľadávky,
neprednostné pohľadávky), vrátane ich druhu a výšky, ako aj na možnosti výkonu iných spôsobov exekúcie,
prípadne ich kumulácie. Odôvodnenie neuvedenia štatistických údajov bolo doplnené do analýzy vplyvov na
podnikateľské prostredie.
K analýze sociálnych vplyvov
Je potrebné, aby predkladateľ doplnil do časti 4.1.1 analýzy sociálnych vplyvov, kde sa kvantifikujú pozitívne
vplyvy, aj také modelové príklady, kde sa uvažuje s vyšším čistým príjmom ako 500 eur, aby bolo explicitne
vidno pozitívne vplyvy na domácnosti, ktoré budú benefitovať z opatrenia, ktorým sa zvyšuje tzv. zrážka bez
obmedzenia (suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia), ktorá sa navrhuje vo
výške 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok (predtým 150 % životného minima).
Odôvodnenie: Predkladateľ zhodnotil pozitívne vplyvy len na modelových príkladoch, kde je čistý príjem 500
eur, na ktorých sa prejavuje pozitívny vplyv vyplývajúci len z prvého opísaného opatrenia, ktorým je zvýšenie
základnej sumy na 140 % životného minima vrátane príslušného zvýšenia základnej sumy pre vyživovanú osobu.
Pri takomto príjme sa vyššie uvedené opatrenie neprejavuje, pritom, ako uvádza predkladateľ, ide o významné
opatrenie s cieľom motivovať dotknuté osoby hľadať si prácu. Z tohto dôvodu Komisia odporúča popísať vyššie
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uvedené opatrenie a uviesť navrhované modelové príklady aj v časti 4.4 analýzy sociálnych vplyvov, kde sa
hodnotí dosah na fungovanie trhu práce. Predkladateľ môže použiť modelové príklady, ktoré uviedol v doložke
vybraných vplyvov v časti 3. Ciele a výsledný stav.
Vyhodnotenie:
Časť 4.1.1. analýzy sociálnych vplyvov bola dopracovaná a upravená v súlade s uplatnenou pripomienkou,
rovnako ako časť 4.4, kde sa hodnotí dosah na fungovanie trhu práce. Analýza sociálnych vplyvov bola upravená
v súlade so zmenami, ktoré boli vykonané v návrhu nariadenia po medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Komisia odporúča predkladateľovi doplniť do časti 4.1.1 analýzy sociálnych vplyvov, kde sa uvádza opis
opatrení s pozitívnym vplyvom, aj zvýšenie základných súm pre povinné osoby, ktoré sú poberateľmi dôchodkov
(§ 2a).
Odôvodnenie: Predkladateľ uviedol v časti kvantifikácia modelový príklad s dôchodcom, ale popis opatrenia v
príslušnej časti chýba.
Vyhodnotenie:
Časť 4.1.1 analýzy sociálnych vplyvov bola doplnená o spresnenie, že opísané opatrenie sa týka aj povinných
„dôchodcov“. Analýza sociálnych vplyvov bola upravená v súlade so zmenami, ktoré boli vykonané v návrhu
nariadenia po medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Je potrebné vypustiť z časti 4.1.2 analýzy sociálnych vplyvov, kde sa uvádza opis opatrení s negatívnym
vplyvom, opatrenia zvyšujúce základné sumy a zvýšenie tzv. zrážky bez obmedzenia.
Odôvodnenie: Tieto opatrenia sú uvedené v časti 4.1.1 analýzy sociálnych vplyvov ako opatrenia s pozitívnym
vplyvom. Predkladateľ uvádza, že vymáhanie pohľadávok sa môže časovo predĺžiť z dôvodu zníženia zrážok zo
mzdy povinného. V týchto prípadoch je ale primárny pozitívny vplyv na čisté príjmy domácností, ktorý vyplýva
zo znižovanie exekučných zrážok. Predĺženie času splácania exekučných zrážok je len priamym dôsledkom
pozitívneho vplyvu, ktorý nemožno považovať zároveň za negatívny vplyv. Navyše, pri zvýšenej motivácii
pracovať môže v niektorých prípadoch dochádzať k celkovému zvýšeniu čistých príjmov, čím by nemuselo dôjsť
ani k predĺženiu doby splácania exekučných zrážok.
Vyhodnotenie:
Časť 4.1.2 analýzy sociálnych vplyvov bola upravená v súlade s uplatnenou pripomienkou.
Je potrebné, aby predkladateľ doplnil do časti 4.1.2 analýzy sociálnych vplyvov, kde sa kvantifikujú negatívne
vplyvy, modelový príklad, ktorý by kvantifikoval negatívny vplyv vyplývajúci z opatrenia, ktorým je
zohľadnenie mzdy manžela povinného pri určení výšky základnej sumy, kedy sa k základnej sume nepripočíta
25 % základnej sumy v prípade manžela povinného, ktorý má samostatný čistý príjem vyšší ako 80 % priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej je
potrebné v tejto časti užšie špecifikovať ovplyvnenú skupinu domácností, na ktorú sa bude vzťahovať negatívny
vplyv.
Odôvodnenie: Prekladateľ správne identifikoval a popísal negatívny vplyv, modelový príklad by pomohol
ilustrovať jeho veľkosť. Predkladateľom široko špecifikovaná ovplyvnené skupina sa skôr hodí do časti s
pozitívnymi vplyvmi.
Vyhodnotenie:
Časť 4.1.2 analýzy sociálnych vplyvov bola upravená v súlade so zmenami, ktoré boli vykonané v návrhu
nariadenia po medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde sa navrhovaná úprava posudzovania príjmu manžela
v závislosti od jeho výšky z návrhu nariadenia vypúšťa.
Je potrebné vypustiť z časti 4.1.2.1 analýzy sociálnych vplyvov, kde sa uvádza opis opatrení s negatívnym
vplyvom na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, všetky opatrenia.
Odôvodnenie: Odôvodnenie vypustenia je pri opatreniach zvyšujúcich základné sumy a zvýšenie tzv. zrážky bez
obmedzenia rovnaké, ako v predošlom prípade v časti 4.1.2. Navyše, v tomto prípade je potrebné vypustiť aj
opatrenie, kedy sa k základnej sume nepripočíta 25 % základnej sumy v prípade manžela povinného, ktorý má
samostatný čistý príjem vyšší ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Domácnosť, v ktorej má jeden z partnerov čistý príjem vyšší ako 80
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% (hrubej) priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, Komisia nepovažuje za skupinu v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia.
Vyhodnotenie:
Časť 4.1.2.1 analýzy sociálnych vplyvov bola upravená v súlade s uplatnenou pripomienkou.
Je potrebné, aby predkladateľ urobil prepočet kvantifikovaných vplyvov na výške životného minima pre plnoletú
fyzickú osobu platného od 1. 7. 2021 (218,06 eur) alebo v prípade, keď v čase kvantifikácie tento údaj ešte nebol
dostupný, aspoň uviedol o použitom a v súčasnosti platnom údaji informáciu v doložke vybraných vplyvov v
časti 10. Poznámky.
Odôvodnenie: Predkladateľ použil životné minimum v sume 214,83 eur, ktoré bolo platné do 30. 6. 2021. Pri
predpokladanej účinnosti nariadenia od 1. septembra 2021 sa už bude aplikovať výška životného minima platná
od 1. 7. 2021.
Vyhodnotenie:
Pripomienka bola zapracovaná v rámci celého materiálu, t. j. došlo v celom materiáli k oprave predpokladaných
dopadov pri výpočte jednotlivých modelových situácií vzhľadom na zvýšenie sumy životného minima od 1. 7.
2021.

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
☐ Súhlasné

☐ Súhlasné s návrhom na dopracovanie

☐ Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

6

