
9 

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie  

(vrátane testu MSP) 
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov: 

☐ iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)  

☐ iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov) 

☒ na všetky kategórie podnikov 
 

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty 

 - z toho MSP 

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené. 

Aký je ich počet? 

Pre kvantifikáciu vplyvu nie sú k dispozícii relevantné údaje, vzhľadom na to, že nie je k dispozícii žiadna 

evidencia o počte vlastníkov podnikateľských subjektov, ktoré budú reálne ovplyvnené navrhovanou právnou 

úpravou a preto nie je možné ani hrubým odhadom stanoviť ich počet. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) ako predkladateľ návrhu zákona 

berie do úvahy, že môžu nastať prípady, kedy podnikateľský subjekt môže byť vlastníkom pozemku pod 

stavbou, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“).  

V prípade, ak dôjde k procesu pozemkových úprav pre podnikateľa môžeme jednoznačne uviesť, že to bude 

predstavovať jednoznačne pozitívny dosah, nakoľko v podobe vyrovnania môže získať pozemok, ktorý bude 

(napr. pre jeho podnikateľské aktivity) hodnotnejší a podstatne viac disponibilnejší ako pôvodný pozemok. 

Zároveň uvádzame, že nie je možné tento vplyv v súčasnosti ani odhadom číselne kvantifikovať, nakoľko máme 

za to, že sa to prejaví u každého podnikateľa rôzne v závislosti od spôsobu využitia novozískaného pozemku. 

Čo sa týka negatívnych dopadov, tie môžu nastať v prípadoch kedy sa nedokážu pozemkové úpravy zrealizovať, 

kedy sa problém rozdrobenosti pozemkov, zlého tvaru, dostupnosti pozemkom nevyrieši a nebude môcť 

podnikateľ napr. hospodáriť na vlastnej pôde ale bude musieť si opätovne pôdu, na ktorej chce hospodáriť 

prenajať od niekoho iného resp. uzavrieť podnájomný vzťah s ďalším subjektom. 

Negatívny vplyv na súčasných nájomcov pozemkov môže mať vypustenie prednostného práva nájmu po 

pozemkových úpravách, pre nových záujemcov o nájom pozemkov toto ustanovenie naopak bude mať pozitívny 

vplyv. 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií 

 - z toho MSP 

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný. 

Ako dlho trvali konzultácie? 

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.  

Konzultácie k návrhu zákona prebehli od 23. júla 2020 do 20. augusta 2020. O konzultácie prejavili záujem 

AZZZ. Zástupcovia AZZZ boli oboznámení s návrhom zákona a nevzniesli žiadne pripomienky, nakoľko ide o 

návrh zákona, ktorý bol p. prezidentkou vetovaný v decembri 2019 a veto p. prezidentky sa v januári 2020 v NR 

SR nepodarilo prelomiť. Uvádzame, že návrh zákona obsahuje legislatívne zmeny, ktoré boli schválené na 

rokovaní NR SR 27.11.2019. 

Ďalej je potrebné uviesť, že ministerstvo predloženým návrhom zákona nadväzuje na materiál, „Analýza stavu a 

návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri 

majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné 

celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 350 z 22. augusta 

2018. Je potrebné zdôrazniť, že uvedený materiál bol výsledkom pracovnej skupiny, v ktorej členmi boli 

zástupcovia MF SR, ZMOS-u, VÚC a podnikateľských subjektov.  

Ďalší materiál, na ktorý nadväzuje návrh zákona je materiál s názvom „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie 

pozemkových úprav v SR“, bol schválený na rokovaní vlády SR 21. augusta 2019 uznesením č. 358. Predmetný 

materiál bolo potrebné vypracovať vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s rozdrobenosťou 

pozemkového vlastníctva na Slovensku. 

3.3 Náklady regulácie 

 - z toho MSP 

3.3.1 Priame finančné náklady 

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a 

vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.  

Nie nedochádza. 

3.3.2 Nepriame finančné náklady 

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh 

náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 

Nedochádza k nepriamym finančným nákladom 

3.3.3 Administratívne náklady 
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3.5 Inovácie  

 - z toho MSP 

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie. 

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh? 

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné 

známky, autorské práva, vlastníctvo know-how). 

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako? 

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR? 

Bez vplyvu na inovácie. 

 

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich 

informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy 

predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 

Návrh zákona nevyvoláva žiadne zvýšenie administratívnych nákladov. 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 

 Náklady na 1 podnikateľa 

v eurách ročne 

Náklady na celé podnikateľské 

prostredie v eurách 

Priame finančné náklady   

Nepriame finančné náklady   

Administratívne náklad   

Celkové náklady regulácie   

nie je možné kvantifikovať 

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu 

 - z toho MSP 

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať 

navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými 

podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé 

a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte. 

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných 

investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? 

Ak áno, popíšte. 

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)? 

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako? 

Bez priameho vplyvu na vytváranie obchodných bariér. 


