
 

 

 

 

 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 13. 12. 2021 

 

       k bodu č. 8) 

 

 

Stanovisko ZMOS k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia 

 

Všeobecne k návrhu: 

Hlavným cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou 

opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom 

pandémiou choroby COVID-19, odbúravanie nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovanie 

podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva. Výsledok tejto snahy by mal prispieť k 

zlepšeniu umiestnenia Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotenia kvality 

podnikateľského prostredia. Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia 

zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. júla 2020. Do znenia tohto zákona bol 

premietnutý súbor 115-tich opatrení z dielne rezortu Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky, nazývaný aj „Lex korona“, ktorý predstavoval najväčší balík opatrení na zlepšenie 

podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v histórii Slovenska 

 

Pripomienky k návrhu: 

ZMOS k predloženému návrhu uplatnil v rámci MPK pripomienku k zákonu, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Vo 

svoje pripomienke ZMOS upozornil, že sa prijatím predloženého návrhu vytvárajú podmienky 

pre špekulácie zo strany vlastníkov pozemkov, ktoré môžu byť potencionálnymi stavebnými 

pozemkami v tom zmysle, že vlastníci týchto pozemkov budú mať možnosť znaleckým 

posudkom zámerne preukazovať nižšiu hodnotu svojich pozemkov, ktorá môže byť ešte nižšia, 

než ako by bola stanovená podľa prílohy č. 2. Riziko pre mestá a obce spočíva v tom, že jednak 

bude dochádzať k výpadku príjmov dane z nehnuteľnosti a druhé spočíva v tom, že mestá a 

obce nebudú vedieť rozpočtovať svoje príjmy z dane z nehnuteľností. 

Pripomienka ZMOS bola zo strany MH SR čiastočne akceptovaná. Na základe 

výsledkov rozporového konania zo dňa 30.11.2021 medzi zástupcami MH SR a ZMOS, bol 

zaslaný MF SR návrh upraveného novelizovaného článku od Únie miest Slovenska. 

Ministerstvo financií SR, ktoré je vecne príslušným gestorom zákona č. 582/2004 Z. z., zaslalo 



MH SR finálny návrh novelizovaného článku, ktorý bol následne zaslaný Únii miest Slovenska 

a Združeniu miest a obcí Slovenska. Združenie miest a obcí súhlasilo s upraveným návrhom 

ustanovenia, čím bol  rozpor odstránený. 

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila návrh na ďalšie legislatívne konanie s prihliadnutím 

na pripomienku, ktorú ZMOS uplatnil v rámci medzirezortného pripomienkového konania. 

 

 

 

 

 

Branislav Tréger 

predseda ZMOS 

 

 

 

 


