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bod č. 8 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 

podnikateľského prostredia 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD k predmetnému návrhu zákona uplatnila v rámci pripomienkového konania 2 zásadné 

pripomienky, ktoré neboli akceptované. V rámci rozporového konania sme ustúpili od zásadnosti 

týchto pripomienok a rozpory boli odstránené. Na rozporovom konaní bolo ďalej dohodnuté, 

že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k vytvoreniu pracovnej skupiny s cieľom komplexného 

prehodnotenia a revízie voľných, viazaných a remeselných živností a ostatných regulovaných profesií 

s cieľom posúdiť aj potrebu prípadného doplnenia nových regulácií, ak to bude vyžadovať ochrana 

života, zdravia, majetkových a iných hodnôt a v neposlednom rade ochrana spotrebiteľa so zapojením 

podnikateľských združení, v rámci pripravovaného tretieho balíka opatrení na zlepšenie 

podnikateľského prostredia tzv. Kilečka 3.  

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený Ministerstvom hospodárstva SR. 

Návrh zákona sa predkladá predovšetkým s cieľom: 

− zníženia nadmernej regulačnej záťaže podnikania a tým zvýšenia motivácie k začatiu a rozvoju 

podnikania. 

Stručný popis návrhu zákona: 

➢ návrhom zákona zavádza opatrenia vybrané z podnetov verejnosti, ktoré sú bez významných 

vplyvov na rozpočet verejnej správy a ktoré sú napríklad v pôsobnosti MH SR, MZ SR, MS SR, 

MV SR, MF SR, ÚNMS SR, ÚRSO a iných. Uvedené legislatívne zmeny vychádzajú 

z predstaveného „Kilečka 2“ MH SR. 

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY 

 

  

 

...silný hlas priemyslu... 

mailto:sekretariat@asociaciapz.sk


Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414 

 

➢ súčasťou materiálu je ďalej aj návrh uznesenia vlády, ktorý ustanovuje sumár jednotlivých 

úloh/opatrení k predmetnému návrhu zákona. Uvedené úlohy vychádzajú rovnako zo zoznamu 

opatrení uvedených v Kilečku 2 a uznesenie ukladá niektoré z úloh jednotlivým ministerstvám 

za účelom úpravy zákonov v ich gescii v priebehu nasledujúcich mesiacov a rokov. 

➢ Návrh zákona mení a dopĺňa viaceré právne predpisy, ktoré vychádzajú z niektorých opatrení 

z Kilečka 2, ktoré MH SR navrhuje prijať ako napríklad: 

• novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),  

ktorou sa navrhuje zrušenie viazanej živnosti - predaj pyrotechnických výrobkov,  

ako aj predĺženie lehoty z 2 na 4 roky, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad rozhodnúť 

o zrušení živnosti, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku oprávnenia alebo 

ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať (Čl. I). 

• novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - Účtovné jednotky, 

ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2 (napr. ich čistý 

obrat presiahol 170 000 000 eur), sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo 

a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného 

výkazníctva (ďalej len "IFRS"). V záujme zníženia administratívnej náročnosti sa pre tieto 

účtovné jednotky upravuje povinnosť týchto subjektov len na možnosť týchto subjektov 

rozhodnúť sa viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS, 

nebude to už ich povinnosťou, ako je to aktuálne (Čl. III). 

• novela zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ktorou sa umožní leasingovým 

spoločnostiam uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám, ako aj 

zmluvy medzi poskytovateľom úveru a podnikateľom, a to aj prostredníctvom 

elektronických zariadení. (Čl. VII) 

• novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktorej  cieľom je zaviesť  primeranosť zdanenia tých 

daňovníkov, ktorých hodnota stavebného pozemku je (výrazne) nižšia ako hodnota určená 

vo VZN obce – ide najmä o prípady, keď obec určí vyššiu hodnotu stavebných pozemkov 

vo VZN obce ako je ich bežná trhová cena. Legislatívnym návrhom sa dopĺňa právo 

daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku. 

• novela zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa navrhuje doplnenie 

kompetencie ÚRSO zmeniť alebo zrušiť cenové rozhodnutie z dôvodov výraznej zmeny 
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ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo nie len pri určení ceny ale aj na prípady 

rozhodnutí, pri ktorých sa schválila cena. (Čl. XV) 

• novela zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorou sa upravuje, že vybrané 

pôvodné slovenské technické normy alebo pôvodné TNI bude môcť ÚNMS SR sprístupniť 

bezodplatne v čase mimoriadnej situácie, čo môže pomôcť napríklad pri úprave 

technických zariadení alebo výrobných postupov a tým napr. zaistiť bezpečnosť 

a kontinuitu podnikania, dodávku naliehavo potrebných výrobkov. (Čl. XVII) 

➢ v návrhu uznesenia vlády sa ustanovujú úlohy pre rôzne rezorty s termínom plnenia v budúcich 

rokoch ako napríklad: 

V oblasti životného prostredia 

• novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorým sa zníži finančné zaťaženie podnikateľov 

spojené so získavaním súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v prípade 

odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti. 

• novela zákona o ochrane ovzdušia, ktorým sa:  

- zruší povinnosť oznamovať plánovaný termín oprávnenej technickej činnosti, nahradí 

povinnosť prevádzkovateľa predkladať doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej 

technickej činnosti tým, že prevádzkovateľ len oznámi, že meranie bolo vykonané, 

- odstráni duplicita hlásení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. 

V oblasti opatrení súvisiacich so zákonom o e-Govermente  

• zabezpečenie elektronickej komunikácie aj medzi súkromnými osobami prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy,  

• zjednodušené prihlasovanie do elektronickej schránky a bezplatné zvýšenie kapacity 

elektronickej schránky pre subjekty,  

• prijatie vykonávacieho predpisu, ktorý upraví uznané formy autorizácie. 

V oblasti živností a obchodných spoločností 

• analyzovať možnosti právnej úpravy, ktorá zjednoduší predpoklady pre podnikanie osôb 

starších ako 16 rokov, 

• vypracovať analýzu potreby povinného vytvárania rezervného fondu v s.r.o. 

V rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností 
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• vypracovať analýzu vydávania viacerých druhov akcií v prípade akciových spoločností 

s premenlivým základným imaním, 

• zabezpečiť možnosť fungovania obchodných spoločností virtuálne v čo najvyššej miere, 

• zvážiť možnosť registrácie rôznych akcionárskych dohôd a ich účinkov voči tretím osobám. 

V oblasti finančnej legislatívy 

• vypracovanie usmernenia vo veci inštitútu mikrodaňovníka, v rámci ktorého sa nebude 

aplikovať podmienka kontrolovanej transakcie v rámci závislej činnosti a iné. 

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. máj 2022 
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