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D OL O ŽKA ZLU Č ITE ĽN OST I  

návrhu zákona s právom Európskej únie  

 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 
 

a) primárnom 

- v čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

 

b) sekundárnom  

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní 

a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014) v platnom znení,  

gestor: ÚVO 

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým 

sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a 

sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010) v platnom znení, 

gestor: MPSVR SR, MF SR, MH SR 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o 

európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013) v platnom 

znení, 

gestor: MF SR, NBS, MH SR, MPSVR SR 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 

pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a 

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v 

platnom znení, 

gestor: ÚV SR, MDV SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, MPSVR SR, MPRV SR, MH 

SR, MŽP SR, MF SR 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ 

L 347, 20.12.2013) v platnom znení, 

gestor: ÚV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MV SR, MF SR 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe 

režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. ES L 347, 

20.12.2013) v platnom znení, 

gestor: MPRV SR 

- nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie ((Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie 
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Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4)) v platnom znení, 

gestor: PMÚ SR, MPRV SR  

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov 

poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012) 

v platnom znení, 

gestor: PMÚ SR 

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 

24.12.2013) v platnom znení, 

gestor: PMÚ SR, 

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 

poľnohospodárstva (Ú. v. ES L 352, 24.12.2013) v platnom znení, 

gestor: MPRV SR, PMÚ SR 

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 

187, 26.6.2014) v platnom znení, 

gestor: PMÚ SR, MH SR, MPRV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, MDV SR, 

MK SR 

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a 

akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014) v platnom znení, 

gestor: MPRV SR, PMÚ SR  

- nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci 

(Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015) v platnom znení, 

gestor: MF SR 

- nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na 

uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 

24.9.2015), 

gestor: MF SR, 

 

c)  nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

 

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: 

Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica. 

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: 

Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 
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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: 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení je prebraná v týchto 

právnych predpisoch: 
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: 

 

Úplne. 


