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S T A N O V I S K O

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

podnikateľského prostredia, predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s

Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021. Účelom návrhu zákona je znížiť

nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť

konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie

Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.

1. Popis návrhu

Súčasťou návrhu zákona je z oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie

predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej

sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Z oblasti vecnej pôsobnosti

Úradu  pre  normalizáciu  a  skúšobníctvo  Slovenskej  republiky  napríklad  umožnenie  bezplatného

poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných

informácií,  a  z  oblasti vecnej  pôsobnosti Úradu pre  reguláciu  sieťových odvetví  napríklad  zavedenie

práva  dodávateľa  elektriny/plynu  započítať  vzniknutý  preplatok  voči  ostatným  pohľadávkam  podľa

zmluvy. Ministerstvo financií  Slovenskej republiky napríklad zdobrovoľní zostavenie účtovnej závierky

podľa  IFRS  pre  vybrané  obchodné  spoločnosti a  zruší  podmienku  zamestnávania  minimálne  10

zamestnancov  v  stálom  pracovnom  pomere  potrebnú  na  vydanie  oprávnenia  na  distribúciu

alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení. V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky sa zavedie možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických

cigariet cez internet. V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa napríklad

predĺži oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z

2 na 4 roky od jej založenia či liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej

služby a odbornej prípravy a poradenstva.

2. Stanovisko SOS

Spoločné odbory Slovenska nemajú pripomienky k predloženému návrhu zákona.

3. Závery a odporúčania

SOS odporúčajú návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.
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