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Na rokovanie vlády SR 

Dňa 2. apríla 2020 

K materiálu č. 7147/2020 

K bodu č. 4 

 

 

STANOVISKO 

 

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

I. 

 

 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá na rokovanie 

vlády Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan 

Krajniak ako iniciatívny materiál. 

 

II. 

 

 Cieľom návrhu zákona je reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie pre oblasť 

odkladu splatnosti poistného z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 na území Slovenskej 

republiky.  V tejto súvislosti sa navrhuje zmierniť ekonomické dopady pre odvádzateľov 

poistného na sociálne poistenie,  povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

(ďalej len ”poistné”) a rovnako  sa predlžuje splatnosť preddavkov na poistné 

zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činné osoby.  Ďalej sa navrhuje upraviť vybrané 

ustanovenia týkajúce sa odkladu platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, 

ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca. 

 Navrhuje sa odklad odvedenia poistného za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie, 

ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky svojim nariadením. Poistného, ktoré platí 

zamestnanec, a odvádza ho zamestnávateľ, sa uvedené netýka. 

 Predložená novela zákona sa predkladá spolu s návrhom na skrátené legislatívne 

konanie. 
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III. 

 

 Návrh zákona nebol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej 

republiky. 

 

IV. 

 

 Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej 

republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť, avšak s 

týmito legislatívno-technickými pripomienkami: 

  

K čl. I 

 V poznámke pod čiarou k odkazu 133 je potrebné vypustiť nadbytočné slová „zákona 
č.“. 

 Upozorňujeme na to, že v legislatívnom procese sa už ustanovenie s označením § 
293et nachádza (tlač 36), preto bude potrebné v ďalšom legislatívnom procese 
vykonať úpravu označenia uvedeného ustanovenia. 

 
K čl. III 

 V § 38ev ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „preddavok dotknutej osoby“)“ a slová 
„(ďalej len „krízová situácia“)“, keďže ide o legislatívne skratky, ktoré nemajú v texte 
ustanovenia opodstatnenie, v ďalšom texte ustanovenia sa nepoužívajú. 

 
K dôvodovej správe 

 V osobitnej časti dôvodovej správy v odôvodnení k čl. I a k čl. IV je potrebné 
označenie „§ 293eu“ nahradiť označením „§ 293et“. 
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