
 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o 

pobyte cudzincov 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) v primárnom práve – Zmluva o fungovaní Európskej únie - čl. 67, čl. 77, čl. 79; 

 

b) v sekundárnom práve  

 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní 

Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018) v platnom znení - gestor Ministerstvo vnútra 

SR;  

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, 

prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS v oblasti hraničných kontrol, 

o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia 

(ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018) v platnom znení - gestor Ministerstvo vnútra SR; 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných 

normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 

sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008) - gestor: Ministerstvo vnútra 

SR, spolugestori: Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR;  

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o zozname 

cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých 

možno vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu (Ú. v. EÚ L 287, 

4.11.2011) – gestori: Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR; 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – napr. v rozsudkoch Súdneho dvora Európskej únie 

C-297/12 (ECLI:EU:C:2013:569), C-225/16 (ECLI:EU:C:2017:590), C-806/18 

(ECLI:EU:C:2020:724) a pod. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  

a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu 

účinnosti jeho ustanovení – lehota na prebratie smernice 2008/115/ES bola do 24. 

decembra 2010 s výnimkou čl. 13 ods. 4, pri ktorom bola do  24. decembra 2011; 

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 –  

konanie nebolo začaté; 

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už 

prebraté, spolu s uvedením rozsahu ich prebratia, príp. potreby prijatia ďalších úprav – 

smernica 2008/115/ES bola prebratá do zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona  č. 327/2005 

Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení 

zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákone č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 

Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákone č. 300/2005 

Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne.  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:140148&qid=1655191072794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:140148&qid=1655191072794

