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1. Návrh uznesenia 

 
K aktuálnym informáciám z legislatívneho procesu  

 
Uznesenie č. XX 
 
Predsedníctvo  ZMOS  
 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
 
aktuálne informácie z legislatívneho procesu  
 
s c h v a ľ u j e 
 
pripomienky uplatnené v legislatívnom procese; 
 
u k l a d á  
 
podpredsedom presadzovať uplatnené zásadné pripomienky v ďalšom legislatívnom konaní. 
 

2. Návrhy v predlegislatívnom štádiu 

 
A) K novele zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov 
 
Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR pánom P. Pellegrínym sa uskutočnilo 
na základe pozvania zo strany štátneho tajomníka 9. júla 2012 na pôde Ministerstva financií SR, za účasti 
predsedu ZMOS pána J. Dvonča, podpredsedu ZMOS pána V. Bajana a výkonného podpredsedu ZMOS 
pána M. Mušku. Na stretnutí informoval štátny tajomník predstaviteľov ZMOS o pripravovanej novele zá-
kona o hazardných hrách, ktorou chce štát získať ďalšie finančné prostriedky z hazardu tak, aby to bolo 
ešte z hľadiska udržateľnosti prijateľné. Malo by sa jednať najmä o vyšší odvod z Tiposu do štátneho 
rozpočtu. Materiál bol predstavený ústne a následne po rokovaní bol doručený na ZMOS elektronicky. Zo 
strany predsedu ZMOS pána J. Dvonča bola tlmočená požiadavka na zvýšenie podielu miestnej územnej 
samosprávy na výťažkoch z hier. 
Druhým bodom rokovania bolo prezentovanie predstavy Ministerstva financií SR o zavedení tzv. dane z 
luxusu, ako ďalšej dane z nehnuteľností. Návrh zatiaľ nie je pripravený v písomnej podobe. Na rokovaní a 
ani po ňom neboli ZMOS doručené žiadne ďalšie dokumenty týkajúce sa pripravovaného návrhu. Predsta-
viteľom ZMOS bol predstavený ústny návrh, na základe ktorého by táto daň mohla byť vyberaná pro-
stredníctvom miest a obcí v systéme výberu dane z nehnuteľností. Bolo dohodnuté, že pred uvedení ná-
vrhu do legislatívneho procesu budú rokovania pokračovať. 
 
B) Z rokovaní pracovnej skupiny k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony (ďalej len „Zákonník práce“) 
 

Všeobecne o návrhu 
 
Návrh novely Zákonníka práce najmä upravuje/stanovuje: 
 

- definíciu závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny 
pracovný pomer a dosiahnuť tak, aby bolo čo najviac ľudí na Slovensku zapojených do verejného 
poistného systému, 

- právo zamestnanca na súkromie tak, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajú-
cich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a 
v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho sleduje, odpočúva, vykonáva záznam jeho 
telefonických hovorov, kontroluje elektronickú poštu bez toho, aby ho na to upozornil. Ak zamest-
návateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia ako 
aj dobu jej trvania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia 
zástupcovia zamestnancov, je povinný o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia ako aj o do-
be jej trvania informovať priamo zamestnancov, 



- neplatnosť právneho úkonu, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný 
zástupca (v praxi to napr. znamená, že neplatnosťou bude postihnutá výpoveď daná zamestnan-
covi so zdravotným postihnutím v prípade nezískania súhlasu s výpoveďou od príslušného úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny), 

- zrušenie možnosti dohodnúť v rámci kolektívneho vyjednávania maximálnu dĺžku skúšobnej doby 
odchylne od zákonnej úpravy, 

- nižší rozsah a doby reťazenia pracovných pomerov uzavretých na dobu určitú: pracovný pomer 
na určitú dobu bude možné dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu bu-
de možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dva krát, 

- možnosť zamestnanca a zamestnávateľa dohodnúť sa na dlhšej výpovednej dobe, ako tej ktorú 
ustanovuje zákon, 

- povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď a okamžité 
skončenie pracovného pomeru (pod hrozbou neplatnosti), 

- opätovne súbeh plynutia výpovednej doby a nároku na odstupné diferencované podľa počtu od-
pracovaných rokov v prípade výpovede z dôvodu zrušenia/premiestnenia zamestnávateľa, roz-
hodnutia zamestnávateľa „o nadbytočnosti zamestnanca“ alebo straty spôsobilosti vykonávať do-
terajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca, 

- oprávnenie súdu na žiadosť zamestnávateľa rozhodnúť o znížení, resp. nepriznaní náhrady mzdy 
za čas presahujúci 12 mesiacov, v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa, ak celkový čas za ktorý by sa zamestnancovi mala zamestnancovi poskytnúť ná-
hrada mzdy presahuje 12 mesiacov, 

- nočnú prácu ako prácu vykonávanú v čase medzi 22.00 hodinou a 6.00 hodinou, 
- okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prácu nadčas, a tiež 

aby rozsah práce nadčas zohľadnenej vo výške mzdy bol najviac 100 hodín v kalendárnom roku, 
- možnosť zástupcov zamestnancov dohodnúť sa so zamestnávateľom na normách spotreby práce 

(ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve). Ak nedôjde 
k dohode, rozhodne o normách spotreby príslušný inšpektorát práce. 

 
Časový harmonogram 
 
Návrh novely Zákonníka práce bude v medzirezortnom pripomienkovom konaní do konca prvého augusto-
vého týždňa, následne poputuje do Legislatívnej rady vlády SR a 20. augusta o ňom bude rokovať Hos-
podárska a sociálna rada SR, tak aby ju mohla schváliť vláda SR na rokovaní dňa 24. augusta 2012. Naj-
neskôr v polovici mesiaca október 2012 bude novela publikovaná v Zbierke zákonov SR a k 1. januáru 
2013 nadobudne účinnosť. 
 
Rokovania so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pánom B. 
Ondrušom za prítomnosti zástupcov Zduženia miest a obcí Slovenska, Republikovej únie zamestnávate-
ľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Konfederácia odborových zväzov SR: 
 

1. Rokovanie v priestoroch Úradu vlády SR dňa 25.06.2012 – oboznámenie sa s časovým 
harmonogramom, navrhnutie zloženia pracovnej skupiny. Zástupcovia zamestnávateľov sa vo 
vzťahu k vláde snažili presadiť myšlienku neotvárať novelu Zákonníka práce už v tomto čase 
vzhľadom k negatívnym dopadom konsolidačného balíčka vlády na podnikateľské prostredie. 

 
2. Rokovanie v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 

09.07.2012 – na návrh Republikovej únie zamestnávateľov bolo otvorenie debaty 
o paragrafovovom znení návrhu posunuté o ďalší týždeň. 

 
3. Rokovanie v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 

16.07.2012 – prítomní prešli prvých 30 novelizačných bodov. 
 
Výkonný podpredseda ZMOS pán J. Turčány predniesol k návrhu viaceré pripomienky a to najmä: 
 

- k novelizačnému bodu 3, podľa ktorého sa má vypustiť ustanovenie § 1 ods. 3 Zákonníka práce: 
„Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občian-
skoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“  Výkonný 
podpredseda uviedol, že ZMOS žiada nielen zachovanie ustanovenia v platnosti, ale aj 
jeho rozšírenie takým spôsobom, aby pod negatívne vymedzenie závislej práce spada-
li aj zapisovatelia okrskových volebných komisií, členovia okrskových volebných ko-
misií a sčítací komisári a ďalšie obdobné skupiny osôb. Návrh rozšírenia negatívneho vyme-
dzenia bol podporený zástupcami KOZ SR a podľa prísľubu štátneho tajomníka sa k úprave for-
mulácie závislej práce vráti pracovná skupina na najbližšom zasadnutí. 



 
- k novelizačnému bodu 11 uplatnil výkonný podpredseda pripomienku zadefinovať miesto výkonu 

práce ako podstatnej náležitosti pracovnej zmluvy oproti návrhu novely presnejšie. 
 

- k novelizačnému bodu 12, podľa ktorého sa majú vypustiť ustanovenia §45, odsekov 5 a 6 Zá-
konníka práce = zrušenie možnosti dohodnúť v kolektívnej zmluve po prvé odchýlnu dĺžku maxi-
málnej dĺžky skúšobnej doby, od tej ktorú stanovuje Zákonník práce a po druhé možnosť nepredl-
žovať skúšobnú dobu o čas prekážok v práci na strane zamestnanca a pod. 

 Výkonný podpredseda uviedol, že ZMOS s takýmto návrhom nesúhlasí nakoľko územná samo-
správa stráca oslabovaním kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni na svo-
jom základnom princípe: princípe samosprávnosti. ZMOS je proti zrušeniu odsekov 5 a 
6, nakoľko je kvalitné kolektívne vyjednávanie pre chod samosprávy prínosom. 

 
- k novelizačným bodom 14 a 15, podľa ktorých má dôjsť k nižšiemu rozsahu a dobe reťazenia 

pracovných pomerov uzavretých na dobu určitú. Výkonný podpredseda uviedol: „V tomto bode si 
dovoľujeme dať do pozornosti osobitnú potrebu obcí ako zamestnávateľov legislatívne 
vyriešiť v rámci § 48 Zákonníka práce problém, na ktorý územná samospráva dlhodo-
bo poukazuje a ktorý jej spôsobuje v praxi zbytočné problémy. Obec má zo zákona po-
vinnosť zvoliť osobu, ktorá bude vykonávať funkciu hlavného kontrolóra. Osobe zvolenej obec-
ným zastupiteľstvom za hlavného kontrolóra vzniká zo zákona právny nárok na uzavretie pracov-
ného pomeru s obcou. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov a po ich uplynutí dochá-
dza k zániku funkcie hlavného kontrolóra zo zákona. Je evidentné, že v danom prípade má byť 
pracovný pomer uzatváraný na dobu určitú, čo Zákonník práce v jeho súčasnom znení neumožňu-
je, preto sú obce nútené uzatvárať s takýmito osobami pracovné pomery na dobu neurčitú, s čím 
im vznikajú mnohé problémy, a to aj v prípadoch, kedy sú hlavní kontrolóri odvolaní z funkcie.“ 
Načo štátny tajomník pán B. Ondruš poznamenal: „Uvedenú potrebu chápem a dávam prísľub, že 
záležitosť vyriešime v rámci tejto novely Zákonníka práce. Zvážime dve možnosti, ktoré Združeniu 
miest a obcí navrhujem. Prvou je zmena ustanovenia priamo v Zákonníku práce, druhou možnos-
ťou je, že v rámci tejto novely vytvoríme novelizačný bod, ktorý pozmení Zákon o obecnom zria-
dení. Návrh Vám zašleme.“ 

 
- k novelizačným bodom 19 a 20 (zrušenie povinnosti žiaka uhradiť zamestnávateľovi primerané 

náklady, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie v učebnom odbore v prípade, ak žiak poru-
ší dohodu uzatvorenú so zamestnávateľom a po dohodnutú dobu od skončenia štúdia nezotrvá 
u zamestnávateľa v pracovnom pomere). Výkonný podpredseda tlmočil názor ZMOS, podľa kto-
rého sa navrhnutou zmenou zníži už aj tak nízka motivácia zamestnávateľa financovať vzdeláva-
nie svojich zamestnancov. Rovnaký názor zdieľali aj ostatní zástupcovia zamestnávateľov, v čoho 
dôsledku bude novelizačný bod 19 zrejme z návrhu stiahnutý. 

 
C) Z pracovného stretnutia k riešeniu požiadaviek ZMOS a RZMO na zmeny vo výkazníctve 
obcí  
 
Dňa 15. júna 2012 sa na rokovaní, témou ktorého bolo finančné a účtovné výkazníctvo miestnej samo-
správy stretli v priestoroch Ministerstva financií SR zástupcovia sekcie štátneho výkazníctva Ministerstva 
financií SR, ZMOS a regionálnych združení ZMOS. 

Účastníkov stretnutia privítala generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva Ing. Kaszasová. Uviedla, 

že stretnutie je reakciou na žiadosti viacerých regionálnych združení miest a obcí Slovenska a samotného 

predsedu ZMOS, ktorými sa na ministerstvo financií obrátili vo veci úpravy termínov predkladania účtov-

ných a finančných výkazov obcí a miest.  

Riaditeľ finančnej sekcie ZMOS Ing. Mrva poukázal na nárast povinností obcí a miest, ktoré im vyplývajú 
z príslušných zákonov i podzákonnej legislatívy. Ing. Kasmanová zo Združenia účtovníkov miest a obcí 
doplnila, že zatiaľ čo v štátnej správe sa určitej problematike špeciálne venujú viacerí pracovníci, 
v samospráve celú legislatívu zabezpečuje často jeden pracovník.    

Riaditeľka odboru legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu Ing. Majorová, PhD. uviedla, že vykazovacie 
povinnosti, vrátane príslušných termínov, veľmi často súvisia so záväzkami Slovenskej republiky, ktoré 
vyplývajú z legislatívy Európskej únie a ktoré musí Slovensko ako člen EÚ bezpodmienečne zabezpečovať. 

Všetci diskutujúci zdôraznili, že cieľom stretnutia je hľadanie dohody na takých riešeniach, ktoré budú 
prijateľné pre obidve zúčastnené strany. V súlade s tým sa prijali nasledovné závery: 



1. termíny na predkladanie výkazov individuálnej účtovnej závierky 

a) súvahu a výkaz ziskov a strát obce a mestá a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie pred-
ložia metodikovi na daňovom úrade do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia,  

b) poznámky ako súčasť účtovnej závierky predložia obce a mestá a nimi zriadené rozpočtové 
a príspevkové organizácie metodikovi na daňovom úrade do 1. marca nasledujúceho účtovného obdobia; 

2. termíny na predkladanie účtovných výkazov konsolidovanej účtovnej závierky nie je potreb-
né meniť; 

3. termíny na predkladanie finančných výkazov podľa opatrenia MF SR z 8. novembra 2007                            
č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín 
a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu 
verejnej správy v znení neskorších predpisov 
 
a) štvrťročné: termín na predloženie finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-
04 sa nemení, t.j. výkaz sa metodikovi na daňovom úrade predloží do 20 dní po skončení príslušného 
štvrťroka, všetky  ostatné finančné výkazy, ktoré obce a mestá a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové 
organizácie zostavujú sa metodikovi preložia do 30 dní po skončení príslušného štvrťroka, 
 
b) ročné: termín na predloženie finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04 sa 
nemení, t.j. výkaz sa metodikovi na daňovom úrade predloží do 1. februára nasledujúceho rozpočtového 
roku, všetky  ostatné finančné výkazy, ktoré obce a mestá a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové or-
ganizácie zostavujú sa metodikovi predložia do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roku spolu 
s účtovnými výkazmi z individuálnej účtovnej závierky; 
 
4. dohodnuté zmeny termínov zapracuje ministerstvo financií do príslušnej legislatívy tak, aby po 
ukončení legislatívneho procesu nadobudli účinnosť od 1. januára 2013. Ministerstvo financií tiež bude 
o dohodnutých zmenách informovať metodikov obcí na daňových úradoch; 

5. v rámci novely príslušnej legislatívy ministerstvo financií zabezpečí vykazovanie údajov 
o nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch obcí a miest tak, aby bola zadefinovaná osobitná časť rozpoč-
tového výkazu, z ktorej bude jednoznačné, že neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia prezen-
tovaného v záverečných účtoch samosprávy.  

Generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva aj riaditeľka odboru legislatívy a súhrnného výkazníctva 
štátu apelovali na zástupcov ZMOS, aby sa zo strany obcí a miest dohodnuté termíny na predkladanie 
výkazov dôsledne dodržiavali, aby bolo možné v stanovených termínoch zabezpečiť vykazovacie povinnos-
ti ministerstva financií jednak voči vnútroštátnym, ako aj medzinárodným inštitúciám. 

 
D) Z prvého rokovania pracovnej skupiny  k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov 
 
Dňa 17.7.2012 sa uskutočnilo prvé rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu novelizácie zákona 
o sociálnych službách. Za ZMOS sa rokovania zúčastnili výkonný podpredseda ZMOS pán J. Turčány, 
predsedníčka sekcie sociálnych vecí, marginalizovaných komunít a zdravotníctva pani B. Kováčová 
a riaditeľ legislatívnej sekcie kancelárie ZMOS pán B. Konečný.  
 
Štátny tajomník MPSVR SR pán J. Burian definoval základné parametre pre činnosť pracovnej skupiny, 
účelom ktorej je ponechať priestor na dialóg zainteresovaných strán, hľadanie optimálneho kompromisu 
pre riešenie problémov sociálnych služieb s tými subjektmi, ktorých sa uvedená problematika týka. Návrhy 
zmien a úprav zákona by mali vychádzať z reálneho stavu verejných financií, ktorý momentálne nezakladá 
predpoklad zvyšovania zdrojov na sociálne služby. Cieľom rezortu je štandardizovať úroveň poskytovania 
sociálnych služieb, prehodnotiť formuláciu a obsah ekonomicky oprávnených nákladov tak, aby boli jed-
noznačnejšie. Prioritou je „upratanie“ v celom sociálnom systéme, vrátane sociálnych služieb.  
Očakáva, že rezort a pracovná skupina v tomto zložení do polovice novembra vypracuje a prerokuje návr-
hy zmien. Následne sa prerokujú v užšej skupine. Predstavil novú generálnu riaditeľku sekcie Nadeždu 
Šebovú, odporučil, aby rokovanie v pracovnej skupine bolo o jednej, dvoch dopredu dohodnutých témach 
(okruhoch tém). Štátny tajomník taktiež informoval o tom, že aj na základe upozornenia ZMOS prehodno-
cuje projekt podpory zamestnanosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby. V rámci vyjadrení 
prítomných boli nastolené otázky, resp. návrhy a postoje týkajúce sa financovania, fiškálnej decentralizá-
cie, kompetencií územnej samosprávy (neverejní poskytovatelia), požiadavky na prehodnotenie 



a nastavenie filozofie, doplnenie zloženia skupiny o zástupcu MF SR a MZ SR (JDS). Otázky na to, či pre-
zentované a prerokované stanoviská v minulých obdobiach zostávajú platné alebo sa začína odznova, či 
pôjde o novelu alebo nový zákon. Predstavitelia samosprávnych krajov predstavili svoj návrh zmien záko-
na. 
Stanovisko ZMOS prezentoval výkonný podpredseda ZMOS pán J. Turčány: 

1. Upozornil predstaviteľov rezortu, že nakoľko v roku 2012 nebude vypracovaná veľká systémová 
novela zákona (bola to zásadná požiadavka ZMOS) bude potrebné vyriešiť otázku financovania 
cez kapitolu VPS aj pre rok 2013 v objeme cca 50 mil. euro. Zároveň upozornil na dopad tých 
ustanovení zákona, ktoré mali odloženú účinnosť a začnú platiť od 1.1.2013, najmä povinnosť 
obcí poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie služby do 60 dní a zabezpečiť zvýšené personálne 
štandardy pre zamestnancov. 

2. Podľa vývoja situácie navrhol úzke spoločné rokovania k návrhu zákona aj priebežne, nielen 
v novembri 2012. 

3. Pre ZMOS je dôležité, aby sa „dom začal stavať od základu“, teda aby sa prehodnotili kompeten-
cie, to či sa jedná o originálnu pôsobnosť obce alebo prenesený výkon štátnej správy. Súčasný 
právny stav je taký, že ide o originálnu pôsobnosť obcí a VÚC, ale financovanie je nastavené ako-
by na prenesený výkon štátnej správy. Toto spôsobil nový zákon 448/2008 Z. z. a jeho nová filo-
zofia, ktorá zmenila pôsobnosť obce na povinnosť poskytnutia alebo zabezpečenia poskytnutia 
služby. V podmienkach obcí práve táto legislatívna zmena spôsobuje problémy s vykonateľnosťou 
niektorých ustanovení zákona a naplnením charakteru originálnej povinnosti v inom území obce. 

4. Až následne (súbežne) je potrebné otvoriť otázku financovania. 
 

Prítomní sa zhodli na tom, že prioritným východiskom je nastavenie kompetencií (resp. pôsobností) 
a financovania medzi zodpovedné subjekty (miestna územná samospráva, VÚC, štát). Až následne bude 
možné formulovať ďalšie obsahové zmeny.  
 
Slovami generálnej riaditeľky Šebovej boli prítomní informovaní, že sa v zásade ide rokovať odznova, 
nastavenie kompetencií a pôsobností bude predmetom samostatného rokovania.  
ZMOS a VÚC boli vyzvaní na predloženie návrhov základných východísk a predstáv o fungovaní systému.  
 
 

3. Návrhy materiálov predložené do medzirezortného pripomienko-
vého konania 

 
A) K návrhu na zrušenie úlohy D.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky  č. 232 zo 6. apríla 
2011 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadalo Združenie miest a obcí Slovenska listom zo 
dňa 11.júna 2012 o oznámenie stanoviska k Návrhu na zrušenie úlohy D.2. z uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 232 zo 6. apríla 2011. Združenie miest a obcí Slovenska odpovedalo listom zo dňa 
14.06.2012, v ktorom ministerstvu oznámilo zásadný nesúhlas s navrhovaným zrušením danej úlohy: 
 
„Predmetnou úlohou bola ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uložená povinnosť vytvoriť pra-
covnú skupinu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účasti Združenia miest a obcí 
Slovenska a Únie miest Slovenska na riešenie majetkovo-právnych vzťahov a návrhu potrebných legisla-
tívnych úprav.  
Sme presvedčení, že zmyslom zriadenia pracovnej skupiny nebolo len spracovanie návrhu potrebných 
legislatívnych úprav, ale z nášho pohľadu predovšetkým zaoberanie sa problémami aplikačnej praxe (na-
mi zaslané dňa  07.09.2011 a 26.10. 2011) a ich riešenie.  
Nevyriešené majetkovo – právne vzťahy predstavujú pre mestá a obce jeden z najzávažnejších problémov 
a sú taktiež jedným z hlavných faktorov negatívne ovplyvňujúcich ich rozvoj. Zdôvodnenie zrušenia danej 
úlohy uvádzané v predkladacej správe, v ktorom je konštatované „Úloha sa navrhuje zrušiť vzhľadom na 
skutočnosť, že na štyroch rokovaniach pracovnej skupiny na riešenie majetkovo - právnych vzťahov a 
návrhu potrebných legislatívnych úprav nebol predložený ani jeden návrh, ktorý by vyžadoval legislatívnu 
úpravu súčasne platných právnych predpisov. Všetky prípady, ktoré boli riešené bolo možné vybaviť v 
súlade so súčasne platnou legislatívou, problém bol len v oblasti financovania príslušných postupov“ je pre 
nás neakceptovateľné.  
V zmysle záverov formulovaných v bode V. záznamu zo stretnutia konaného dňa 21.9.2011, boli podľa 
dohody na ministerstvo e-mailom dňa 26.10.2012 zaslané konkrétne návrhy na legislatívne zmeny (návrh 
regionálneho združenia Horná Orava), ku ktorým sa do dnešného dňa nikto z kompetentných nevyjadril.    



Na základe uvedených skutočností si dovoľujeme požiadať o zachovanie Pracovnej skupiny na riešenie 
majetkovo-právnych vzťahov a návrhu potrebných legislatívnych úprav. Zároveň považujeme za nevy-
hnutné stanoviť úlohy prostredníctvom nových návrhov riešení, ako aj vypracovania usmernení, týkajúcich 
sa konkrétnych problémov aplikačnej praxe.“ 
 
B) K návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky predloženého 
ministerstvom financií SR 
 
V rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu na zrušenie a zmenu úloh z uznesení vlády 
uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií  ZMOS predložil nasledovné pripomienky. 
 
Zásadná pripomienka:  
Odmietame zrušenie nasledovných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky: 
 
ROK  2012 
Uznesenie vlády SR: 48 zo dňa: 22.02.2012                
Názov uznesenia:  k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR z 8. de-

cembra 2011 č. 748 prijatého na 26. schôdzi Národnej rady SR 
 
Úloha uvedená v materiáli pod písmenom B.1. - spracovať audit výkonu kompetencií verejnej 
správy v ich pôsobnosti T: do 31. júla 2012 
 
Odôvodnenie:  
Uznesenie vlády SR č. 48 z 22. februára 2012 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia NR 
SR z 8. decembra 2011 č. 748 prijatého na 26. schôdzi NR SR uložilo podpredsedovi vlády pre ľudské 
práva a národnostné menšiny, ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 
spracovať audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti. Vláda SR týmto uznesením reago-
vala aj na požiadavky územnej samosprávy.  
V uznesení pod bodom B.4. zároveň vláda SR uložila predložiť na rokovanie vlády do 15. septembra 2012 
súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií 
verejnej správy na základe výsledkov auditu výkonu kompetencií verejnej správy.  
Spracovanie auditu výkonu kompetencií obcí a návrh na zabezpečenie financovania ich kompetencií je 
nevyhnutnou podmienkou konsolidácie verejných financií, ktorých nedeliteľnou súčasťou sú aj finančné 
zdroje obcí. Len definovanie a odstránenie súčasného prehlbujúceho sa rozporu medzi rozsahom kompe-
tencií a úloh obcí a zdrojmi ich financovania umožní konsolidovať jednu zo zložiek verejných financií a to 
financií miest a obcí.   
MF SR zodpovedá za nastavenie legislatívneho rámca povinností a úloh obcí v oblasti financovania, roz-
počtovníctva, účtovníctva, výkazníctva, správy daní ale aj správy majetku t.j. za oblasti, v ktorých bol 
zaznamenaný jeden najvýznamnejších nárastov povinností obcí od decentralizácie verejnej správy. Záro-
veň je MF SR gestorom tvorby podmienok financovania obcí. Zásadné zmeny v podmienkach financovania 
obcí ako sú:   

 prepad  rozhodujúceho zdroja financovania obcí a to dane z príjmov FO (napr. v tomto roku opro-
ti rozpočtu verejnej správy v sume, 1,262,7 mil. eur prepad na 1,215 mil. eur),  

 zavedenie dane z predaja majetku obcí a jej plánované zvýšenie od 1.1.2013,  
 zmeny kritérií v podmienkach prerozdeľovania výnosu tejto dane na jednotlivé obce, ktorá majú 

za následok pokračujúci medziročný prepad financií na zabezpečenie chodu a obnovy ZŠ, MŠ, 
ZUŠ, ŠKD, ŠJ a pod.,  

 dlhodobo nedoriešené financovanie sociálnych zariadení,  
 neustále rozširovanie regulačných opatrení a obmedzení obcí pri správe miestnych daní,  
 legislatívne obmedzovania obcí v rôznych zákonoch pri nakladaní s ich vlastnými príjmami a pri 

výkone ich originálnych pôsobností znemožňujúce ich efektívne a účelné vynakladanie a následnú 
kontrolu atď.  

ohrozujú ich finančnú stabilitu a tým aj hlavný cieľ SR a to konsolidáciu verejných financií.  
 
Spracovanie auditu výkonu kompetencií obcí ako súčasti auditu výkonu kompetencií verejnej 
správy a následné predloženie návrhu na zabezpečenie ich financovania na rokovanie vlády 
SR v zmysle uznesenia vlády SR v bode B. 4. v termíne do 15. septembra 2012 považujeme za 
jedno zo zásadných opatrení na konsolidáciu verejných financií SR od 1.1.2013. Úvahy 
o nerealizovaní tohto uznesenia zo strany MF SR považujeme za vážnu chybu s negatívnym 
dopadom na proces konsolidácie verejných financií. 
 
 



C) K návrhu Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slo-
venskej republiky  
 
ZMOS uplatnil nasledovné zásadné pripomienky:  
 
odmietame zrušenie nasledovných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky: 
 

1. Úlohy uvedenej v materiáli pod bodom 9 danej uznesením vlády SR č. 279 zo dňa 28. apríla 
2011 (názov uznesenia: k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), úloha C. 
1., predkladateľ: minister zdravotníctva, gestor na úrovni vlády SR: minister zdravotníctva, text 
úlohy:  
 
v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci plnenia 
plánovaných legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 
doriešiť otázku právnej úpravy možnosti úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu 
ošetrovateľskej starostlivosti zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately z verejného zdravotného poistenia a navrhnúť právnu úpravu 
podmienok výkonu povolania sociálny pracovník v rezorte zdravotníctva. 
 

2. Úlohy uvedenej v materiáli pod bodom 10 danej uznesením vlády SR č. 386 zo dňa 8. júna 
2011 (názov uznesenia: k petícii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek), úloha B. 5, 
predkladateľ: predsedníčka vlády a minister zdravotníctva, gestor na úrovni vlády SR: minister 
zdravotníctva, text úlohy: 

 
zakomponovať úpravu umožňujúcu zariadeniam sociálnych služieb na základe povolenia a licencie 
stať sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-
votníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Úlohy uvedenej v materiáli pod bodom 12 danej uznesením vlády SR č. 48 zo dňa 22. febru-

ára 2012 (názov uznesenia: k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady 
SR z 8. decembra 2011 č. 748 prijatého na 26. schôdzi Národnej rady SR), úloha B. 1., predklada-
teľ: predsedníčka vlády, gestor na úrovni vlády SR: podpredseda  vlády pre ľudské práva a ná-
rodnostné menšiny, ministri, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy SR, text úlohy: 

 
spracovať audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti. 
 

4. Úlohy uvedenej v materiáli pod bodom 13 danej uznesením vlády SR č. 48 zo dňa 22. febru-
ára 2012 (názov uznesenia: k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady 
SR z 8. decembra 2011 č. 748 prijatého na 26. schôdzi Národnej rady SR), úloha B.2., predklada-
teľ: predsedníčka vlády, gestor na úrovni vlády SR: podpredseda  vlády pre ľudské práva a ná-
rodnostné menšiny, ministri, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy SR, text úlohy: 

 
predložiť audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti ministrovi vnútra 
a podpredsedovi vlády a ministrovi financií. 

 
Odôvodnenie:  
 
Predmetnými uzneseniami a úlohami vláda SR reagovala aj na požiadavky územnej samosprávy. Považu-
jeme plnenie predmetných úloh aj naďalej za dôležité a odrážajúce snahu riešiť problémy týkajúce sa aj 
územnej samosprávy. Nakoľko chápeme, že ukončením činnosti predchádzajúcej vlády a procesom prebe-
rania moci sa stali niektoré termíny nesplniteľnými, pripúšťame možnosť upraviť termíny plnenia uvede-
ných úloh v najskorších možných termínoch.  
 
D) K návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organi-
zácie 
 
ZMOS uplatnil nasledovnú zásadnú pripomienku: 
 
Pripomienka k čl. 4 ods. 6  návrhu štatútu  
 



V čl. 4 ods. 6 návrhu štatútu písm. q) znie:  
„q) zástupca reprezentatívnej organizácie miest a obcí,“  
 
písmeno r) sa vypúšťa.  
 
Odôvodnenie:  
Z hľadiska operability poradného orgánu vlády je žiaduce, aby zastúpenie organizácií bolo veľkostne 
zvládnuteľné a reprezentatívne. Skúsenosti z rokovania podobných orgánov poukazujú na vzťah medzi 
počtom členov a akcieschopnosťou orgánu. Sme presvedčení, že zastúpenie miestnej územnej samosprá-
vy by malo byť reprezentatívne nie len z pohľadu reprezentatívnej početnosti ale aj veľkostnej štruktúry 
zastúpených členov organizácie. 
 
Na rozporovom konaní dňa 20.7.2012 bola zásadná pripomienka preformulovaná na základe zdôvodnenia 
poslania poradného orgánu vlády, ktorým je vytvorenie platformy pre čo najširšiu diskusiu a pluralitu ná-
zorov.  
 
E) K návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Návrh zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní od 13.07.2012. Lehota na uplatnenie pripo-
mienok uplynie 2.08.2012. 
 

4. Návrhy materiálov predložené na rokovanie vlády Slovenskej re-
publiky  

 
Trináste rokovanie vlády SR – 27.06.2012 

 
1. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012  bol vlá-

dou schválený, pripomienky ZMOS však akceptované neboli. 

 
Štrnáste rokovanie vlády SR – 06.07.2012 
 
Vláda SR zobrala na vedomie: 
 

1. Informáciu o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania v spolu-
práci s orgánmi zapojenými do implementácie, overovania, kontroly a auditu fondov 
EÚ za obdobie 01.07.2011-31.12.2011 

 
Cieľom materiálu predkladaného Úradom pre verejné obstarávanie je poskytnúť vláde Slovenskej 
republiky súhrnnú informáciu o aktuálnom stave kontroly, overovania certifikácie a auditu verej-
ného obstarávania projektov týkajúcich sa čerpania fondov Európskej únie ukončených v období   
od 01.07.2011 do 31.12.2011, v nadväznosti na prijatie preventívnych a nápravných opatrení zo 
strany dotknutých subjektov. 
 

2. Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2011 
 
Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o  stave nezrovnalostí vzniknutých v roku 
2011 v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti 
tradičných vlastných zdrojov. Správa bola vypracovaná v spolupráci s Colnou sekciou Finančnej 
správy Slovenskej republiky a  následne prerokovaná a schválená Riadiacim výborom pre ochranu 
finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike dňa 26. júna 2012. 

 

5. Návrhy materiálov predložené na rokovanie poradných 
a konzultačných orgánov vlády Slovenskej republiky   

 

Hospodárska a sociálna rada SR 
 

Druhé rokovanie – 25.06.2012 
 



1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelá-
vaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekto-
ré zákony 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol predseda pán Dvonč, ktorý uviedol, že ZMOS v rámci medzire-
zortného pripomienkového konania neuplatnilo pripomienky k Čl. IX bodu 6 §28 odsek 10, ktoré 
sa týkajú možnosti zvýšenia počtu detí v materskej škole z dôvodov zadefinovaných v novelizova-
nom ustanovení. Upozornilo na to, že v zmysle princípov decentralizácie verejnej správy a presu-
nu kompetencií na samosprávu by mal o počte detí v triedach škôl a školských zariadení, ktoré sú 
v originálnej pôsobnosti obcí, rozhodovať  zriaďovateľ. ZMOS odporučilo návrh na ďalšie legisla-
tívne konanie. (ZMOS v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo dve  pripo-
mienky, ktoré  boli predkladateľom akceptované. ZMOS navrhlo v centrálnom registri vyňať údaj 
o zákonnom zástupcovi dieťaťa, žiaka alebo poslucháča týkajúci sa informácie o dosiahnutom 
vzdelaní a tiež odstrániť bod požadujúci adresu sídla alebo miesta podnikania zákonného zástup-
cu alebo jeho zamestnávateľa. ZMOS považuje informáciu o vzdelaní zákonného zástupcu a sídle 
či mieste jeho podnikania za neopodstatnenú na účely centrálneho registra, ak nie je vecne zdô-
vodnená. Zároveň požiadalo o odklad účinnosti ustanovenia (z 1.1.2013 na 1.9.2013),  ktorým sa 
zavádza zriaďovateľovi povinnosť najmenej raz za mesiac vykonať vo vzťahu k údajom zazname-
naným v centrálnom registri školou a školským zariadením kontrolu zaznamenaných údajov 
a potvrdiť ich správnosť a úplnosť.) 
 
Predkladateľ akceptoval pripomienky ZMOS. 

  
 Rada 

A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základ-

ných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý uviedol, že v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní ZMOS uplatnilo päť zásadných pripomienok, z ktorých boli tri plne akceptované. Najmä ak-
ceptovanie a preformulovanie ustanovení v § 6 ods. 12 písm. g) v intenciách návrhu ZMOS pova-
žuje za významný a dôležitý krok, ktorým budú prideľované finančné prostriedky v súlade s reál-
nym finančným plnením výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých mesiacov v le-
hotách určených vo VZN, nie taxatívne 1/12 z rozpočtu. Čiastočne bola akceptovaná aj pripomien-
ka ZMOSu na inú konštrukciu (výšku) sankcií pre zriaďovateľov, ako aj potreba zosúladenia nie-
ktorých ustanovení zákona č.597/2003 Z. z. s ustanoveniami zákonov o obecnom zriadení a roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy. Nakoľko išlo o návrh nad rámec legislatívneho návr-
hu, ZMOS očakáva, že zosúladenie bude predmetom „veľkej“ novely zákona. ZMOS odporučilo 
návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 
3. Návrh Zákona z .... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoži-

votnom vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov 

 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripomienky a 
odporučil návrh zákona postúpiť na ďalšie legislatívne konanie. 

 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

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

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k materiálu zásadné pripomienky a odpo-
ručil návrh zákona postúpiť na ďalšie legislatívne konanie. 



 
Rada súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkami RÚZ a AZZZ SR, o ktorých bude 
predkladateľ ešte na expertnej úrovni so sociálnymi partnermi rokovať. 

 
5. Návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 
 

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k materiálu zásadné pripomienky a odpo-
ručil ho postúpiť na ďalšie konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok, 
B. odporúča materiál na ďalšie konanie. 

 
6. Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý uviedol, že ZMOS citlivo vníma danú problemati-
ku, nemá k návrhu zákona zásadné pripomienky a odporúča ho postúpiť na ďalšie legislatívne 
konanie. 

 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu RÚZ,  
B. AZZZ SR súhlasí s pripomienkami, KOZ SR a ZMOS súhlasia bez pripomienok. 

 
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode 

vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonoch a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov 

 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripomienky a 
odporučil ho postúpiť na ďalšie legislatívne konanie. 

 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu RÚZ a AZZZ SR,  
B. KOZ SR súhlasí s pripomienkou a ZMOS súhlasí bez pripomienok. 

 
8. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripomienky a 
odporučil návrh zákona postúpiť na ďalšie legislatívne konanie. 

 
Rada 
A. súhlasí s pripomienkou RÚZ, 

       B. KOZ SR, ZMOS a AZZZ SR súhlasia bez pripomienok. 
 
9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z 

tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov                                                                              
 

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k návrhu zákona žiadne pripomienky a 
odporučil návrh zákona postúpiť na ďalšie legislatívne konanie. 

 
Rada 

       A.  súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 
10. Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2013 až 2015 

 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý nemal k materiálu  žiadne pripomienky a odpo-
ručil ho postúpiť na ďalšie konanie. 

 
Rada 

    A.  súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok, 



         B.  odporúča materiál na ďalšie konanie. 
 

Tretie rokovanie – 02.07.2012 
 
1. Návrh zákona z ....................... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpi-
sov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý sa pridal k požiadavke AZZZ SR a RÚZ 
o niektorých veciach ešte rokovať. Konštatoval, že v návrhu zákona nie sú zohľadnené tie návrhy 
ZMOS, ktoré dopĺňajú rozsah existujúcich spoplatňovaných úkonov alebo prehodnocujú konkrétnu 
úroveň platných sadzieb správnych poplatkov za úkony a konania, ktoré majú charakter originál-
nych pôsobností obcí. V predloženom návrhu zákona nie je rešpektovaná ani požiadavka, aby bolo 
mestám a obciam umožnené aktívne sa podieľať na konsolidácii verejných financií zjednodušením 
prístupu k informáciám z katastra nehnuteľností, čo by napr. umožnilo úspešnejšie odhaľovanie 
daňových únikov pri miestnych daniach.  
Z uvedených dôvodov ZMOS žiada doplniť návrh zákona nasledovne:  
V  § 4, ods. 1), písmeno a) vypustiť zo zákona text v znení "s výnimkou položky 10 a 11 sadzob-
níka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak", k tomu primerane upraviť ostatné 
znenia zákona.  
Odôvodnenie:  
Ukazuje sa, že  ak bude chcieť samospráva zabezpečovať výkon správy miestnych daní, konkrét-
ne vyrubovanie dane podľa vlastných pomôcok, tak by sa nedoplatila na poplatkoch. Pritom v ko-
nečnom dôsledku sa jedná len o presúvanie verejných zdrojov medzi subjektmi verejnej správy 
a vynakladanie zbytočných administratívnych nákladov. Odstráni sa neefektívne nakladanie s ve-
rejnými prostriedkami a zjednoduší sa možnosť aktívne postupovať voči neplatičom daní.  
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 3 ods. 1 písm a) - osvedčenie podpisu   na   listine   
alebo    na   jej   rovnopise, za   každý podpis,  nahradiť sumu „0,50 eura“ sumou „1,0 euro.“  
V položke 38 - vydanie rybárskeho lístka, žiada ZMOS zvýšenie poplatku za vydanie ročného ry-
bárskeho lístka na 7 eur (bolo 200 Sk) a 3-ročného rybárskeho lístka na 17 eur (bolo 500 Sk). 
V časti Stavebná správa ZMOS žiada doplniť novú položku - vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle 
v sume 3,50 eura.  
ZMOS súhlasí s predložením návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu po zapracovaní predlože-
ných pripomienok.     

 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR a RÚZ, ZMOS súhlasí s pripomienkami, KOZ 
SR bez pripomienok, 
B. prerušuje rokovanie k tomuto bodu a opätovne sa k nemu vráti 30.07.2012, dovtedy by mal 
predkladateľ rokovať so sociálnymi partnermi o pripomienkach. 
 

2. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 

  
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý podporil stanovisko RÚZ neotvárať reprezenta-
tívnosť odborov. 
Podľa ZMOS návrh zákona bude mať negatívny dopad na rozpočty miest a obcí vo výške 25 
274 159 eur v roku 2013 a kumulatívne v ďalších dvoch rokoch 83 546 603 eur. Spracovanie do-
ložky vplyvov neumožňuje identifikáciu dopadu jednotlivých opatrení. ZMOS je presvedčené, že 
v sume nie je zohľadnený nárast výdavkov miest a obcí ako zamestnávateľa, ktorý v súlade so 
zákonom na niektoré nárazové aktivity využívajú prácu osôb dohadovanú na základe dohôd 
o pracovnej činnosti.  
ZMOS presadzovalo v pripomienkovom konaní vylúčenie niektorých výkonov v záujme fungovania 
štátu (členovia okrskových volebných komisií, zapisovatelia, sčítací komisári, členovia zastupiteľ-
stiev a odborných komisií). Tieto úkony sú vykonávané vo verejnom záujme, majú stále viac po-
dobu symbolického ocenenia občianskej zodpovednosti a angažovanosti. Navyše administratívne 
náklady spojené s úkonmi zamestnávateľa voči poistným fondom vzhľadom na početnosť 
a frekvenciu nepovažuje ZMOS za efektívne vynakladanie verejných zdrojov.  
V pripomienkach bola tiež požadovaná kvantifikácia dopadov na územnú samosprávu.  
ZMOS vyjadruje vážne obavy z dopadov navrhovaných zmien na budúce generácie dôchodcov. 
Starnutie populácie vytvára zvýšený tlak na dostupnosť služieb a tovarov pre seniorov, najmä 
však tých, ktorí potrebujú špecifickú pomoc vzhľadom na ich ekonomický, sociálny alebo zdravot-
ný stav. Navrhované zmeny sa podľa názoru ZMOS dotknú samosprávy nie len v aktuálnom ob-



dobí poklesom príjmov, ale aj v budúcnosti poklesom kúpyschopnosti dôchodcov a tlakom na roz-
počty územnej samosprávy z dôvodu potreby zabezpečovať cenovo dostupné služby. ZMOS pova-
žuje jeden z budúcich zdrojov hospodárskeho rozvoja – segment tzv. strieborných služieb, za 
ohrozený.  
ZMOS považuje príliš časté zmeny navrhované a realizované za poslednú dekádu za škodlivé 
a uberajúce na dôveryhodnosti štátu a verejnej správy.  
ZMOS k predloženému návrhu uplatnilo zásadné pripomienky:  
Požiadalo o vyriešenie vplyvu na rozpočty územnej samosprávy tak, aby navrhované zmeny boli 
voči územnej samospráve rozpočtovo neutrálne v záujme stabilizácie príjmov územnej samosprá-
vy a neprehlbovania  prepadu jej príjmov. Tiež požiadalo o analýzu dopadov navrhovaných zmien 
v dlhodobej perspektíve.  
ZMOS navrhlo, aby HSR SR predložený  materiál schválila po akceptovaní zásadných pripomienok. 
 
Rada 
A. prerušuje rokovanie k tomuto bodu a opätovne sa k nemu vráti 30.07.2012, dovtedy by mal 

predkladateľ rokovať so sociálnymi partnermi o pripomienkach. 

V nádväznosti na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa uskutočnilo 12.07.2012 v priesto-
roch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rokovanie na úrovni štátneho tajomníka pána 
J. Buriana, na ktorom sa zúčastnil za Združenie miest a obcí Slovenska výkonný podpredseda pán 
J. Turčány, ktorý prítomných upozornil, že „Podľa doložky vybraných vplyvov k návrhu zákona 
o sociálnych službách poklesnú príjmy obcí v roku 2013 o 25 274 159 EUR. Keďže spracovaná do-
ložka neumožňuje identifikáciu vplyvov jednotlivých opatrení, dovoľujeme si dať do pozornosti 
dve roviny finančného dopadu navrhovaných opatrení na rozpočty miest a obcí. Prvou rovinou je 
zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb, druhou a rovnako závažnou je rovina nákladov, 
ktoré vzniknú obciam a mestám z pozície zamestnávateľov. Združenie miest a obcí Slovenska kla-
die ministerstvu otázku, či vyčíslený dopad zahŕňa aj druhú rovinu, t. j. zvýšené náklady obcí – 
zamestnávateľov predovšetkým v podobe nákladov na poistenie osôb vykonávajúcich práce na 
základe dohôd.“  Na základe uvedeného štátny tajomník pán J. Burian uznal, že 1. situáciu nie je 
možné riešiť bez súčinnosti s Ministerstvom financií SR, 2. vyčíslenie dopadu je potrebné de-
tailnejšie rozpracovať, 3. pripravený sumár dopadov nie je vhodný. Preto navrhol stretnutie so zá-
stupcami Ministerstva financií SR na úrovni štátneho tajomníka pána P. Pellegriniho v priebehu 
nasledovného týždňa, na ktorom sa bude pokračovať v rokovaniach o veci. Združenie miest a obcí 
Slovenska sa tiež zaújimalo o vyhodnotenie pripomienky týkajúcej sa návrhu doplniť výnimku 
z definície zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia 
v nezamestnanosti z dôvodu zákazu súbehu predčasného dôchodku s príjmom zo zamestnania, 
ktorá by prestala diskvalifikovať poberateľov predčasného dôchodku vo výkone pasívneho voleb-
ného práva a zamedzila pretrvávajúcej právnej neistote a nerovnakému postaveniu  zapisovateľov 
okrskových volebných komisií, členov okrskových volebných komisií a sčítacích komisárov. Štátny 
tajomník pán J. Burian uviedol, že uvedené je nutné riešiť prostredníctvom úpravy v zákone 
o dani z príjmov na pôde Ministerstva financií SR, pričom v prípade otvorenia tohto zákona má 
Združenie miest a obcí Slovenska plnú podporu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri 
presadzovaní tejto požiadavky. 
 

Legislatívna rada vlády SR 
 

Štvrté rokovanie - 26.06.2012 
 

Rada odporučila schváliť s pripomienkami: 
 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základ-
ných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a dopl-
není zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelá-

vaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony  

 
Rada odporučila návrh zákona upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády 
predložiť jeho nové, upravené znenie v prípade: 

 



1. Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebi-
teľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
2. Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných sys-

témoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
3. Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zá-
kona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 
4. Návrhu zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Návrh novely zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov obsiahnutý v novelizačnom čl. III návrhu zákona predklada-
teľ predloží na rokovanie vlády ako samostatný návrh zákona 

 
Piate rokovanie - 03.07.2012 

 
Rada odporučila návrh zákona upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády 
predložiť jeho nové, upravené znenie v prípade: 

 
1. Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony  

 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 

6. Návrhy zákonov zaradené do programu 4. schôdze Národnej rady 
Slovenskej republiky 

 
V prvom čítaní bude prerokovaný: 
 

1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120) 

 
Z vyhodnotenia zásadných pripomienok ZMOS v MPK  
 V § 4 ods. 9 a 10 preformulovať znenie tak, aby bol odstránený nesúlad s ustanoveniami zá-
kona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č.369/1992 Z.z. 
o obecnom zriadení, s prihliadnutím na tvorbu rozpočtu a rozpočtový proces – pripomienka 
čiastočne akceptovaná: „Predmetná úprava je nad rámec novely právneho predpisu. Minister-
stvo upraví lehoty vo všetkých ustanoveniach zákona, nielen v § 4 ods. 9 a 10, ale aj napr. v § 4a 
ods. 7, § 4e ods. 6, § 6b ods. 4, § 7 ods. 14. S uvedenou pripomienkou sa navrhujeme zaoberať 
v komplexnej novele zákona.“ 
 K bodu 9. V § 7a) ods. 6 písm. a), slová „do 30. septembra“, nahradiť slovným spojením „ do 
5. októbra“ a v písm. b) číslovku „10“ nahradiť číslovkou „15“. Navrhujeme predĺženie lehôt o 5 
dní vzhľadom na skutočnosť, že uvedené lehoty môžu spôsobovať, najmä v prípadoch voľných 
pracovných dní vážne prevádzkové problémy pod hrozbou naplnenia zákonných sankcií pre obce 
– pripomienka akceptovaná. 
 K bodu 11. V § 8b ods. 1 písm. a) a písm. b) pred číslovku 300 doplniť predložku „do“. V § 
8b ods. 1 písm. d) pred číslovku 3000 doplniť predložku „do“ – pripomienka čiastočne akcep-
tovaná: „Navrhovaná sankcia sa viaže na nesplnenie konkrétneho úkonu, ktorý v zmysle posu-
dzovania závažnosti a tým aj udelenia pokuty v rámci rozpätia nemá opodstatnenie. Výška pokút 
znížená.“ 
 K bodu 16 - Preformulovať v § 6 ods. 12 písm. g) – pripomienka akceptovaná. 

 



2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony (tlač 121) 

 
3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživot-

nom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 122) 
 

4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) 

 
Predkladateľ návrhu zákona sa k rokovaniu o návrhu opätovne vráti na rokovaní Hospodárskej a 
sociálnej rady vlády SR dňa 30.07.2012, dovtedy by mal predkladateľ rokovať so sociálnymi part-
nermi o pripomienkach. 

 
5. Vládny návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 139) 
 

Z vyhodnotenia zásadných pripomienok ZMOS v MPK  
 K čl. I § 7 ods. 4: Žiadame vypustenie § 7 ods. 4 písm. b) – pripomienka akceptovaná 
 K doložke finančných vplyvov: Žiadame o kompletné doplnenie doložky vplyvov, vrátane 
vplyvov na rozpočty verejnej správy – pripomienka akceptovaná 

 
6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 140) 
 

7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zá-
kon) v znení neskorších predpisov (tlač 142)  

 
Z vyhodnotenia zásadných pripomienok ZMOS v MPK  
 ZMOS uplatnilo dve zásadné pripomienky – obe boli akceptované vypustením 
ustanovenia, ktoré ukladalo obciam povinnosť. 

 
8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 
(tlač 143) 

 
9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informač-

ných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) 

 
10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 
145) 

 
Predkladateľ návrhu zákona sa k rokovaniu o návrhu opätovne vráti na rokovaní Hospodárskej a 
sociálnej rady vlády SR dňa 30.07.2012, dovtedy by mal predkladateľ rokovať so sociálnymi part-
nermi o pripomienkach. 

 
11. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 84) 

 
Z vyhodnotenia zásadných pripomienok ZMOS v MPK  
 K čl. V bod 2: Žiadame vypustiť v čl. V novelizačný bod 2 – pripomienka čiastočne ak-

ceptovaná: „Dotačný titul v oblasti riešenia situácie rómskej komunity prechádza na Minis-
terstvo vnútra SR.“ 

 



12. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisia-
cich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 132) 

Podľa predkladateľov prax ukázala, že v niektorých prípadoch je ustanovenie § 81 ods. 6 Autor-
ského zákona neprimerane prísne (Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je v zmysle tohto 
ustanovenia povinný v zákonom určenej lehote oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy 
program podujatia s uvedením názvu diela a mena autora. Ak si usporiadateľ túto povinnosť ne-
splní, predpokladá sa, že na verejnom kultúrnom podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku 
ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, aj keby sa verejne 
vykonávali napríklad hudobné diela, ku ktorým už uplynula doba ochrany.) Navrhovaná právna 
úprava preto upúšťa od presne vymedzenej lehoty na splnenie si predmetnej zákonnej povinnosti 
usporiadateľa, avšak so zachovaním potreby uzavrieť licenčnú zmluvu s príslušnou organizáciou 
kolektívnej správy vždy vopred, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu daných diel. Navrhovaná 
zmena taktiež upresňuje povinnosť identifikovať dielo, ktoré má byť verejne vykonané a to tak, 
že sa uvedú údaje o autorstve, nakoľko nie vždy je možné uviesť konkrétne meno autora. Navr-
hovaná právna úprava tiež zdôrazňuje vyvrátiteľnosť právnej domnienky, podľa ktorej sa 
v prípade nedodržania predmetnej zákonnej povinnosti predpokladá, že boli použité len tie diela, 
ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy. 

13. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Lászlóa SO-
LYMOSA a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 133) 

Návrh zákona má za cieľ odstrániť tzv. „nulovú toleranciu“ alkoholu v cestnej premávke, ak ide o 
cyklistu vedúceho bicykel bez pomocného motorčeka. 
Návrhom zákona sa dopĺňa aj zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, na základe čoho sa vedenie bicykla bez pomocného motorčeka cyk-
listom, u ktorého množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 mg/l vydýchnu-
tého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 g/kg pri lekárskom vyšetrení zo 
vzorky krvi plynovou chromatografiou, nebude považovať za priestupok proti bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky. 
 

14. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a 
Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (tlač 148) 
 
Novelou zákona sa zavádza povinnosť odstrániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez 
stavebného povolenia na cudzom pozemku, bez písomného súhlasu majiteľa  pozemku. Odstrá-
nenie stavby, s výnimkou inžinierskych stavieb definovaných stavebným zákonom, vykoná sta-
vebný úrad na základe žiadosti vlastníka pozemku na náklady majiteľa alebo nájomcu zhotovenej 
stavby či objektu. Cieľom navrhnutej novely je zásadným spôsobom zamedziť rozširovaniu vý-
stavby čiernych stavieb a objektov na cudzích pozemkoch. 
 

15. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a 
Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. 
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Novelou zákona sa zavádza povinnosť pre získanie aktivačného príspevku vykonávať aktivačnú 
činnosť v rozsahu najmenej 20 hodín týždenne. Touto zmenou sa napráva súčasný stav, kedy je 
možné získať aktivačný príspevok aj za odpracovanie 1 hodiny týždenne, čo je určite v rozpore  s 
pôvodným úmyslom zákonodarcu. Ustanovuje sa len spodná hranica rozsahu výkonu aktivačnej 
činnosti tak, aby bolo možné prispôsobovať počet hodín aktivačnej činnosti reálnym potrebám ob-
ce alebo inej PO, v prospech ktorej sa vykonávajú aktivačné činnosti. Aktivačnú činnosť bude v 
prípade potreby pre jedného aktivovaného možné vykonávať bez časového ohraničenia, nielen 
maximálne 2x po 6 mesiacov, ktoré sa ukázalo prekážkou pre obce a iné PO pri zabezpečovaní 
tejto činnosti. Novelou zákona sa ruší dávka na účely zabezpečenia základných životných podmie-
nok viazaná na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku.  

 



16. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vy-
danie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 151) 

 
Navrhovanou právnou úpravou sa rozširuje okruh podmienok na vydanie vodičského oprávnenia, 
zavádza sa povinnosť minimálneho vzdelania na vydanie vodičského oprávnenia a to dosiahnutie 
nižšieho stredného vzdelania, čo v praxi znamená ukončenie minimálne 9. ročníka základnej školy.  

 
17. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozef 

MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 
Navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení mení právnu úpravu tak, že zavádza možnosť pre 
dôchodcov poberajúcich dôchodok alebo jeho časť, ktorí zároveň sú dôchodkovo poistení po spl-
není podmienok nároku na starobný dôchodok, aby si raz za rok podali žiadosť o prepočítanie dô-
chodku, čím sa im poberaný dôchodok priebežne bude zvyšovať. Namiesto toho, aby sa dôchodok 
zvýšil jednorazovo po zániku dôchodkového poistenia sa suma, o ktorú sa zvýši dôchodok, rozloží 
v čase.  Návrhom sa tiež upravuje spôsob stanovenia rozhodného obdobia na výpočet nemocen-
skej dávky tak, aby sa pri posudzovaní trvania nemocenského poistenia vylúčili z rozhodného ob-
dobia tie obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť nemocenské poistenie a obdobia preru-
šenia povinného nemocenského poistenia. Zároveň sa upravuje určenie rozhodujúceho obdobia 
na určenie denného vymeriavacieho základu na nemocenskú dávku tak, aby sa upravili všetky 
možnosti pri stanovení rozhodujúceho obdobia a upravujú sa tiež podmienky, za ktorých sa použi-
je pravdepodobný denný vymeriavací základ.  

 
18. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURI-

NOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviat-
koch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

 
Predmetom úpravy návrhu zákona je zavedenie systému, podľa ktorého by sa v prípade, ak vy-
brané štátne sviatky alebo sviatky pripadnú na utorok, stredu alebo štvrtok pracovného týždňa, 
presunuli na piatok toho istého týždňa ako dni pracovného pokoja, pričom v prípade 29. augusta 
by sa tento systém uplatňoval s určitými odchýlkami. 

 
19. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURI-

NOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
(tlač 155) 
Návrh zákona umožňuje späť získať štátne občianstvo Slovenskej republiky tým občanom, ktorí 
napriek existujúcim reálnym väzbám na iný štát občianstvo Slovenskej republiky stratili ako dôsle-
dok nadobudnutia štátneho občianstva iného štátu od 17. júla 2010 do 31. októbra 2012. Návrh 
zákona zároveň stanovuje viacero podmienok, po splnení ktorých, aj po nadobudnutí štátneho ob-
čianstva iného štátu, štátny občan Slovenskej republiky štátne občianstvo Slovenskej republiky už 
nestratí. 
 

20. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza HLINU a Miroslava KA-
DÚCA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 156) 

 
Cieľom návrhu zákona je riešiť aktuálny a dlhodobo neriešený problém v oblasti odpadov a odpa-
dového hospodárstva, ktorý sa týka neriadeného skládkovania odpadu, opustenia odpadu a/alebo 
nekontrolovaného nakladania s takýmto odpadom na nehnuteľnostiach (pozemkoch) vo vlastníc-
tve štátu, samosprávneho kraja alebo obce.  

 
Rozšírenie oznamovacej povinnosti podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch aj na užívateľa a su-
sedné pozemky sa navrhuje najmä z dôvodu, že v spoločnosti sú jednotlivci, ktorí sa neštítia vy-
hadzovať odpad na cudzie (prevažne) susedné pozemky a možno len ťažko predpokladať, že by 
si práve títo ľudia plnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu im zo zákona dobrovoľne. Zároveň, 



sa nesplnenie takto rozšírenej oznamovacej povinnosti hrozí vlastníkovi, správcovi, nájomcovi ale-
bo užívateľovi tá istá sankcia bez ohľadu na to, či ide o ich vlastný alebo susedný pozemok. 

 
V druhom čítaní bude prerokovaný: 

 
1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Jozefa MIKUŠA 

na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 89) 

 
2. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO na vydanie 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov (tlač 92) 

 

7. Zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky  

 
Na 3. schôdzi, ktorá sa konala od 19.6.2012 boli schválené tieto zákony: 
 

1. Vládny návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zá-
konov, schválený 28.6.2012 

 
2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na 

vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schválený 
19.06.2012, účinnosť od 01.08.2012 

 
3. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, kto-

rým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a dopl-
není zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, schválený 20.06.2012, účinnosť od  29. júna 2012 okrem  čl. IV, ktorý nadobúda 
účinnosť 30. júna 2012, čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012,  a čl. III, ktorý nado-
búda účinnosť 1. októbra 2012 

 
4. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, kto-

rým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a 
zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 
oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, schválený 20.06.2012 

 

8. Prehľad právnych predpisov účinných v čase od 1.6.2012 

 
Účinnosť od 1.6.2012 

 
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlá-

dy Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a 
platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na 
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi  

 
2. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších ži-
vočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely 

 
Účinnosť od 29.6.2012 

 
1. Zákon č. 185/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Účinnosť od 1.7.2012 



  
1. Zákon č. 68/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady v znení neskorších predpisov       

 
Novela zákona zavádza objektívnu zodpovednosť (zodpovednosť prevádzkovateľa bez ohľadu na 
to, kto vozidlo viedol)  za porušenie vybraných pravidiel cestnej premávky. Cieľom je zvýšiť bez-
pečnosť čo najväčšieho počtu účastníkov cestnej premávky a zároveň zabezpečiť disciplinovanosť 
a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky prostredníctvom vynútenia dodržiavania najmä tých 
ustanovení zákona, v dôsledku ktorých vznikajú dopravné nehody s následkom usmrtenia a ublí-
ženia na zdraví. Prevádzkovateľ vozidla bude mať síce povinnosť zabezpečiť, aby pri prevádzko-
vaní vozidla boli dodržiavané vybrané pravidlá cestnej premávky avšak v rámci podaného odporu 
proti rozkazu o uložení pokuty za správny delikt bude mať možnosť uviesť osobu, ktorá viedla je-
ho vozidlo v čase porušenia pravidla cestnej premávky, pričom v prípade úspešného ukončenia 
konania o priestupku vodiča, nebude pokutou postihnutý prevádzkovateľ vozidla.   

 
2. Zákon č. 96/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch 

a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

 
Do nadobudnutia účinnosti novely mohli občania vstupovať na územie vojenského obvodu len na 
základe povolenia vydaného Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Nová právna úprava 
umožňuje vstúpiť na územie vojenského obvodu aj bez povolenia, ale občania budú musieť reš-
pektovať obmedzenia vyplývajúce zo zákona, ktoré zohľadňujú, že územie vojenského obvodu je 
primárne určené na výcvik a prípravu ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ďalších záchranných 
zborov a služieb. V súčasnosti sú na území Slovenskej republiky tri vojenské obvody - Vojenský 
obvod Záhorie, Vojenský obvod Valaškovce a Vojenský obvod Lešť. Po obvode ich územia budú 
osadené tabule vymedzujúce územie tohto vojenského obvodu. Tabule poskytnú informáciu, že 
pred vstupom na toto územie sa má každý presvedčiť, či na území vojenského obvodu alebo na 
jeho časti nie je vyhlásený dočasný zákaz vstupu. Na území vojenského obvodu alebo na jeho 
častiach, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona o vojenských obvodoch, budú osadené tabu-
le s trvalým zákazom vstupu podľa vzoru č. 3 alebo piktogram podľa vzoru č. 5 uvedeného v prí-
lohe k vyhláške. Takto budú označené územia, kde hrozí vážne ohrozenie života a zdravia obča-
nov, napr. letiská, muničné sklady, strelnice, ich ochranné pásma, tankodrómy, ženijné a iné cvi-
čiská, na ktorých sa používa ostré strelivo alebo výbušniny, ďalej uzavreté alebo ohradené časti 
vojenských obvodov a územia, kde je obranná infraštruktúra. 

 
3. Zákon č. 49/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preuka-

zoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 

 
Cieľom novely je zavedenie elektronických občianskych preukazov vo forme čipovej karty, ktorá 
umožňuje jednoznačnú a bezpečnú identifikáciu občanov v elektronických systémoch verejnej 
správy s využitím mechanizmov zaručeného elektronického podpisu. Vytvoria sa tým základné 
predpoklady pre realizáciu a  používanie elektronického podpisu a elektronických služieb v rámci 
e-Governmentu občanmi Slovenskej republiky. Tiež sa zvýši dostupnosť zaručeného elektronické-
ho podpisu, vrátane jeho fyzického spojenia s dokladom totožnosti občana. 

 
4. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 178/2012 Z. z. 

o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri 
 

5. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. 
o úprave súm životného minima 

 
6. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 37/2012 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 529/2009 Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy 
s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov 

 



Novelou sa sleduje cieľ spoplatniť mýtom novovybudovaný úsek cesty I/51 Trnava, severný ob-
chvat ako aj spoplatnenie mýtom úseku  cesty I/75 od Sládkovičova po Nové Zámky tak, aby do-
šlo k efektívnejšiemu využívaniu mýtneho systému. 

 
Účinnosť od 1.8.2012 

 
1. Zákon č. 468/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení die-

ťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v 
priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 160/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vy-

hláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane 
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 445/2007 Z. z. 

 
3. Zákon č. 189/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, 

uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálneho oleja v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Účinnosť od 1.9.2012 

  
1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o 
stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.  

 
Novela zjednodušuje sústavu odborov vzdelávania, zo sústavy odborov vzdelávania sa vyraďuje 
171 odborov vzdelávania. Dôvodom na vyradenie odborov vzdelávania zo sústavy odborov vzde-
lávania je ich vecná duplicita s iným odbormi vzdelávania alebo nezáujem trhu práce o absolven-
tov príslušného odboru vzdelávania. Na základe úspešného ukončenia experimentálneho overova-
nia sa do sústavy odborov vzdelávania zaraďujú štyri študijné odbory. V sústave odborov vzdelá-
vania sa ďalej menia dva názvy skupín odborov vzdelávania, názvy niektorých študijných a učeb-
ných odborov, resp. ich zameraní a tri odbory vzdelávania sa z dôvodu vecnej príslušnosti presú-
vajú do inej skupiny odborov vzdelávania.  

 

9. Neúspešné návrhy zákonov  

 
Národná rada nebude ďalej rokovať o nasledovných návrhoch zákonov (z dôvodu, že neprešli do ďalšieho 
čítania alebo boli vzaté navrhovateľom späť) 
 

1. Návrh poslancov Národnej rady SR Alojza HLINU a Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

 
2. Návrh poslancov Národnej rady SR Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO Pavla ABRHANA na 

vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení. 

 
3. Návrh poslancov Národnej rady SR Andreja HRNČIARA a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
4. Návrh poslancov Národnej rady SR Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona o 

príspevku na bývanie. 
 

5. Návrh poslancov Národnej rady SR Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

 
6. Návrh poslancov Národnej rady SR Viliama NOVOTNÉHO a Pavla FREŠA na vydanie zákona, kto-

rým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 

 



10. Informácia o smerovaní činnosti Rady solidarity a rozvoja 

 
1. Rokovanie Rady solidarity a rozvoja – 15.06.2012 

 
Zasadnutie Rady solidarity a rozvoja sa uskutočnilo pod vedením predsedu vlády SR pána R. Fica. Je-
ho hlavnými témami boli opatrenia na konsolidáciu verejných financií a aktuálna makroekonomická 
prognóza, o ktorej informoval podpredseda vlády SR a minister financií pán P. Kažimír. Okrem týchto 
hlavných bodoch rokovania sa členovia Rady a solidarity a rozvoja oboznámili s niektorými návrhmi 
právnych úprav v Zákonníku práce. 

 
Ministerstvo financií prvýkrát oficiálne odhadlo možný scenár vývoja v Európskej únii po odchode 
Grécka, prípadne iných krajín z eurozóny. Pre Slovensko by to znamenalo prepad ekonomiky o 3,9 % 
v roku 2013 a spomalenie rastu v roku 2012 na 0,4 %. Prítomní partneri boli vládou informovaní, že 
Národná banka Slovenska predpokladá na budúci rok hospodársky rast vo výške 3 % HDP. Konsoli-
dačné opatrenia, ktoré vláda prijíma na ozdravenie verejných financií, však tento rast znížia o 0,4 % 
HDP. Ak by bola splnená požiadavka zamestnávateľov o zrušení dvoch štátnych sviatkov, malo by to 
pozitívny vplyv vo výške 0,4 % HDP. Podľa vlády by bol dopad konsolidačných opatrení na hospodár-
sky rast v podstate vynulovaný a Slovenská republika by bola krajina, ktorá by dokázala ozdravovať 
verejné financie bez vplyvu na hospodársky rast. O ktoré štátne sviatky by malo ísť, zatiaľ nie je roz-
hodnuté. V prípade cirkevných sviatkov je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou, štát-
ne sviatky civilného charakteru je možné zrušiť prostredníctvom zákona v Národnej rade SR. 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán J. Richter informoval o troch najdôležitejších bodoch 
dohody medzi vládou a zástupcami živnostníkov. Po prvé, minimálny vymeriavací základ sa zmení na 
50 % priemernej mzdy, čím sa živnostníkom upraví výška dôchodku tak, aby neboli odkázaní na so-
ciálne dávky. Po druhé, bude zavedené trojročné obdobie, počas ktorého bude postupne zvyšovaná 
živnostenská konštanta na úroveň 1,486. Po tretie, výška paušálnych nákladov zostane zachovaná na 
úrovni 40 %, ale pri maximálnej mesačnej výške do 420 eur.  
Rada solidarity a rozvoja sa na svojom zasadnutí zaoberala aj zavedením progresivity do registrač-
ných poplatkov za automobily nové, resp. dovezené zo zahraničia, čím by došlo k podpore nákupu 
nových áut na Slovensku. Rokovalo sa aj o novelizácii zákona o správnych poplatkoch. Stavebné po-
volenie by podľa názoru vlády nemalo byť rovnako drahé pri rodinnom dome a pri veľkom komerč-
nom projekte, napríklad výstavbe nákupného centra. K zhode došlo aj pri návrhu úpravy výšky podpo-
ry v nezamestnanosti. Maximálna výška podpory v nezamestnanosti sa obmedzí z doterajších 1175 
eur na priemerný zárobok v národnom hospodárstve. 

 
2. Rokovanie Rady solidarity a rozvoja – 21.06.2012 

 
Za vládu sa rokovania Rady solidarity a rozvoja zúčastnili predseda vlády SR pán R. Fico, minister fi-
nancií SR pán P. Kažimír, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán J. Richter a pán V. Fajč.  
Rada solidarity a rozvoja zavŕšila diskusiu o nevyhnutných ozdravných opatreniach, čím ukončila prvú 
etapu svojho pôsobenia, v rámci ktorej boli riešené predovšetkým návrhy na úspory, škrty a konsoli-
dáciu. Podľa slov vlády je ozdravný balíček založený na solidarite silných k slabším a má sa dotknúť 
len 12 % ľudí s nadštandardne vysokými príjmami. Vláda prijala uznesenie, na základe ktorého minis-
tri nebudú udeľovať polročné  odmeny a boli zastavené verejné obstarávania, ktoré nesúvisia priamo 
s výkonom štátnej správy a pripravuje sa projekt ESO – efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej 
správy, ktorý prinesie značnú úsporu finančných prostriedkov. Okrem toho sú pripravené opatrenia na 
boj proti daňovým únikom. Zástupcovia sociálnych partnerov boli informovaní o definitívnych návr-
hoch zákonov: daň z príjmov fyzických osôb zostane 19 %, zvýšená sadzba 25 % sa bude týkať fyzic-
kých osôb, ktoré zarábajú viac ako 3264 eur (podiel z navýšenia ostane obciam a mestám). Do tejto 
kategórie majú byť zaradení aj ústavní činitelia, aj keď ich príjem nedosiahne výšku 3264 eur. Daň z 
príjmov právnických osôb sa zvýši na 23 %. Tým sa na Slovensku končí rovná daň. Hovorilo sa tiež 
o novele zákona o správnych poplatkoch. Predseda ZMOS pán J. Dvonč zdôraznil potrebu správneho 
nastavenia dane z príjmov fyzických osôb a správnych poplatkov v stavebnom konaní, ktoré majú 
podľa platných princípov územnej samosprávy ostať aj naďalej jej finančnými zdrojmi. 

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán J. Richter predstavil paragrafové znenie zákona o pr-
vom a druhom dôchodkovom pilieri. Do roku 2017 sa nebude zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Po 
roku 2017 sa bude uplatňovať tzv. stredná dĺžka života. Nastavené sú už aj parametre minimálneho 
dôchodku od 1. januára 2014 a parametre na valorizáciu dôchodkov pevnou sumou (švajčiarskym 
systémom – 50 % rast miest, 50 % inflácia). V súvislosti s druhým pilierom bol predložený návrh na 
zmenu odvodov z 9 % na 4 % s možnosťou klienta pripoistiť si ďalšie dve percentá. Členovia Rady 



solidarity a rozvoja diskutovali aj o progresivite registračného poplatku áut. Zvýšenie registračného 
poplatku sa nemá týkať malých áut a áut nižšej strednej triedy.  
Otvorená zostáva otázka práce na dohodu. Na Slovensku na dohodu pracuje viac ako 800 000 ľudí, 
čo predstavuje obrovský priestor na odvodové úniky. Hovorí sa o dvoch alternatívach – o zachovaní 
inštitútu dohody ako flexibilného nástroja pracovného trhu, ale príjmy budú plne podliehať odvodom. 
V prípade dôchodcov a študentov však budú odvody podstatne nižšie. (Dohody budú zrejme zaťažené 
odvodmi vo výške ako v pracovnom pomere – 48,6% s možnosťou zníženia pre študentov 
a dôchodcov o 20% -28% a u invalidných dôchodcov – zníženie o invaliditu cca 24%).  
Podľa druhej alternatívy dôjde k zrušeniu dohody a zachová sa len pre dôchodcov a študentov. 
Zatiaľ nedoriešená je aj otázka zrušenia štátnych sviatkov. Zrušené budú určite dva. Ktoré to budú, 
nie je ešte jasné. Ako štátne sviatky sa pravdepodobne nebudú oslavovať 1. september (Deň Ústavy 
SR) a 15. september (Sviatok Sedembolestnej Panny Márie). Keďže pri rušení cirkevného sviatku sa 
vyžaduje otvorenie Vatikánskej zmluvy, bol prijatý návrh na zákonnú úpravu, podľa ktorej v prípade, 
že sviatok Sedembolestnej Panny Márie pripadne na pracovný deň, bude sa oslavovať v nedeľu. V 
prípade individuálnych sviatkov, ako je Slovenské národné povstanie, Sviatok práce či Víťazstvo nad 
fašizmom, ktoré niekedy pripadnú na stred týždňa, by sa voľný deň presunul na piatok. To by bolo 
výhodné tak pre zamestnávateľov (nemuseli by prerušiť výrobu v strede týždňa), ako aj pre zamest-
nancov, ktorí by mali predĺžený víkend. 
Témami ďalšieho stretnutia Rady solidarity a rozvoja mali byť prorastové opatrenia, vytváranie pra-
covných miest pre nezamestnaných a projekt ESO – efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správy. 

 
 

 
 


