
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

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

 

2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

3. Predmet návrhu zákona 

a) je upravený v primárnom práve Európskej únie:  

- v čl. 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa 

ktorého Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo 

všetkých etapách účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so 

štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských 

štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu 

a obchodovaniu s ľuďmi; na tieto účely Európsky parlament a Rada prijmú 

opatrenia v oblasti nelegálneho prisťahovalectva a neoprávneného pobytu vrátane 

odsunu a repatriácie osôb, ktoré sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene, 

b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie: 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 

stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských 

štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009), 

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

 

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: 

Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica. 

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: 

Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

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: 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 

stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 



príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov 

(Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009) v platnom znení je prebraná v týchto právnych predpisoch: 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, 

- 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, 

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. Návrhu právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/

