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S T A N O V I S K O 
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 

 

I. 
 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. predkladá na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií Slovenskej 
republiky Eduard Heger ako iniciatívny materiál. 
 

II. 
 

V súvislosti s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 sa navrhuje prijatie ďalších 
mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti. 

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál. 

Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými 
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.  

Návrh zákona má podľa predkladateľa negatívny vplyv na rozpočet verejnej 
správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, 
rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre 
občana, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.  

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia. 
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III. 
 

 Návrh zákona nebol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej 

republiky. 

 
IV. 

 
 Vzhľadom na to, že predložený návrh zákona bol Sekciou vládnej legislatívy Úradu 
vlády Slovenskej republiky odkonzultovaný a pripomienky k návrhu zákona zapracované, 
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej 
republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. schváliť v 
predloženom znení. 
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