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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 5 – Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 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 
 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom vnútra SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 
2022 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
V rámci znižovania administratívnej záťaže pre žiadateľov o udelenie pobytu návrh zákona upravuje podmienky a 
náležitosti potrebné k podaniu žiadosti o pobyt. S cieľom zefektívniť konanie sa jednoznačnejšie definujú niektoré 
procedurálne postupy policajného útvaru. Zároveň návrh zákona prináša ďalšie čiastkové úpravy a doplnenia, ktorých 
potreba vyplynula z aplikačnej praxe. V čl. II. sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, kde sa v položke 
24 týkajúcej sa vydávania dokladov o pobyte navyšuje hodnota správneho poplatku za vydanie dokladu o pobyte o 
poplatok za doručenie dokladu o pobyte na adresu žiadateľa a zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v 
zahraničí sa umožní vyberať správne poplatky aj formou platobnej karty. V čl. III sa zosúlaďuje zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zákonom o pobyte cudzincov 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.01.2023, 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
V rámci znižovania administratívnej záťaže pre žiadateľov o udelenie pobytu návrh zákona upravuje podmienky a 
náležitosti potrebné k podaniu žiadosti o pobyt. S cieľom zefektívniť konanie sa jednoznačnejšie definujú niektoré 
procedurálne postupy policajného útvaru. Zároveň návrh zákona prináša ďalšie čiastkové úpravy a doplnenia, ktorých 
potreba vyplynula z aplikačnej praxe služby. RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
nepripomienkovala.  
 
RÚZ berie predložený materiál na vedomie bez pripomienok 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
Bez pripomienok 
 

Zdroj: RÚZ 
 


