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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 13. decembra 2021    
  

         č. 3) 
 
 
Stanovisko k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
Všeobecne k návrhu: 
 

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“) predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  
 
Návrh zákona reflektuje na požiadavky zlepšenia podnikateľského prostredia, a preto sa navrhuje rozšíriť 
výnimku z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú 
najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu, manželia, súrodenci a na ich príbuzných v priamom rade, 
súrodencov alebo manželov, 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. 
Predkladateľ vyjadruje predpoklad, že právna úprava bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.  
 
Cieľom návrhu je zefektívnenie a zjednotenie postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania. Za týmto účelom sa navrhuje, že výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
už nebudú vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ale táto 
kompetencia sa v plnom rozsahu presunie na inšpektoráty práce, nakoľko predmetné kontrolné orgány postupujú 
pri kontrole podľa rozdielnych zákonov, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť.  
.  
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti 1. januára 2023, ktorý je primeraný na zabezpečenie legisvakačnej 
lehoty potrebnej na uvedenie zákona do aplikačnej praxe.  
 
 
 
 

 
Stanovisko AZZZ SR : 
 
AZZZ SR nemá k predloženému materiálu pripomienky.  
 
 
Záver : 
 
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie. 
 
 


