
Dôvodová správa 

 

 

Všeobecná časť 

 

Návrh zákona, 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 (ďalej len „návrh zákona“) bol 

pripravený na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až 

december 2021. 

 

 Navrhuje sa aj vzhľadom na opakované podnety podnikateľského prostredia rozšíriť 

výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. 

z nelegálnej práce na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov 

v príbuzenskom vzťahu, manžela, manželku, súrodencov a na ich  príbuzných v priamom rade, 

súrodencov alebo manželov spoločníkov, ak títo príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo 

manželia sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov 

alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.  

 

Zámerom návrhu je zefektívnenie a zjednotenie postupov pri výkone kontroly nelegálnej 

práce a nelegálneho zamestnávania. Za týmto účelom sa navrhuje, aby výkon kontroly 

nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania už nevykonávali Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny a úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ale táto kompetencia sa plnom rozsahu zostane 

inšpektorátom práce, nakoľko predmetné kontrolné orgány postupujú pri kontrole podľa 

rozdielnych zákonov, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť. Ďalším dôležitým aspektom je i 

odbremenenie ústredia práce a úradov práce od činností, ktoré nie sú ich hlavnými činnosťami, 

hlavne v súčasnosti v čase pandémie. 

 

Návrhom zákona sa v súvislosti s úpravou navrhnutou v čl. I  novelizuje v čl. II zákon č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.    

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými 

medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej 

únie. 

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na životné 

prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti a vplyv na služby verejnej správy pre občana. 

Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu.  

 


