
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ  

A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
_________________________________________________________________ 

 

Číslo: 22281/2022-M_OPVA 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady  

Slovenskej republiky 

 

 

Návrh 

 

 

Zákon, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

Podnet: 
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej 

republiky na mesiace jún až december 2021 

Obsah materiálu: 

1. Návrh záverov Hospodárskej a sociálnej 

rady Slovenskej republiky 

2. Návrh uznesenia vlády Slovenskej 

republiky 

3. Predkladacia správa 

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

5. Dôvodová správa  

6. Doložka vybraných vplyvov 

7. Doložka zlučiteľnosti  

8. Správa o účasti verejnosti na tvorbe   

právneho predpisu 

9. Vyhodnotenie medzirezortného 

pripomienkového konania 

 

 

Materiál predkladá: 

Milan Krajniak 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 
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