
 

 

D O L O Ž K A Z L U Č I T EĽ N O ST I  
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie 

 
1. Navrhovateľ právneho predpisu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
2. Názov právneho predpisu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška 

sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie   
 

3. Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie: 
a) v primárnom práve   

 

Čl. 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom 

znení; Čl. 26 a 34 Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016). 
 

b) v sekundárnom práve    
Predmet návrhu nariadenia vlády nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie. 
 

c) judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:  je upravená   
 

Rozsudok  SD EÚ vo veci C-433/13 Európska komisia v. Slovenská republika zo dňa 16.09.2015. 
 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 
 
a) lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti 

jeho ustanovení  
 
Predkladaným návrhom nariadenia vlády nedochádza k transpozícií ani implementácií 
európskeho práva. 
 

b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o 
konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných 
nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
 
Voči Slovenskej republike neprebieha žiadne z uvádzaných konaní zo strany Európskej komisie 
resp. Súdneho dvora Európskej únie 
 

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už 
prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav   
 
Predkladaným návrhom nariadenia vlády nedochádza k transpozícií ani implementácií 
európskeho práva. 
 

 
5. Návrh právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie:  

 
úplne. 

 


