Ondrej Dostál, Bratislava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií o pripomienkovom konaní
Žiadosť o sprístupnenie informácií sa týka pripomienkového konania k návrhu 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 (Rezortné číslo: 13180/2012-II/1,
Vláda - Číslo materiálu: UV-22820/2012) (ďalej len „návrh novely“). Návrh novely
predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ministerstvo“).
Pripomienkové konanie k návrhu novely sa uskutočnilo v dňoch 22. až 26. júna 2012.
Vláda SR prerokovala a schválila návrh novely na svojom rokovaní dňa 6. júla 2012
(Č. uznesenia: 330/2012).
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto
žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií:
1. Informácia, prečo ministerstvo skrátilo lehotu na pripomienkové konanie k návrhu
novely, ktorá je Legislatívnymi pravidlami vlády SR stanovená na 15 pracovných dní.
Žiadam uviesť konkrétne dôvody, pre ktoré nebolo možné uskutočniť pripomienkové
konanie v štandardnej lehote stanovenej Legislatívnymi pravidlami vlády SR.
2. Informácia, prečo nebola lehota na skrátenú formu pripomienkovania stanovená na
najmenej 7 pracovných dní, ako to stanovujú Legislatívne pravidlá vlády SR, ale len
na 3 pracovné dni.
3. Informácia, ktoré ustanovenie Legislatívnych pravidiel vlády SR umožňuje skrátiť
pripomienkové konanie na 3 pracovné dni, resp. na menej ako 7 pracovných dní.
4. Informácia, prečo nebol návrh novely zverejnený na Portáli právnych predpisov, ako
to stanovujú Legislatívne pravidlá vlády SR.
5. Informácia, ktoré ustanovenie Legislatívnych pravidiel vlády SR umožňuje uskutočniť
pripomienkové konanie k návrhu zákona bez zverejnenia návrhu na Portáli právnych
predpisov.
Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií: Zaslanie poštou na adresu Ondrej Dostál,
Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Poznámka k otázkam:
Predkladacia správa k návrhu novely uvádza: „Vzhľadom na naliehavosť a závažnosť
zmien, ktoré sa navrhujú najmä vo väzbe na zabezpečenie udržateľnosti verejných financií a
stability dôchodkového systému v Slovenskej republike, sa pripomienkové konanie k
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predmetnému návrhu zákona konalo v skrátenej lehote od 22. – 26. júna 2012. Vyhodnotenie
pripomienkového konania je súčasťou predkladaného materiálu.“
Vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania sa uvádza: „Spôsob
pripomienkového konania - skrátené pripomienkové konanie (3 dni).“
V lehote určenej na zasielanie pripomienok boli pracovnými dňami piatok 22.,
pondelok 25. a utorok 26. júna 2012.
Legislatívne pravidlá vlády SR v čl. 13 ods. ods. 2 stanovujú: „Predkladateľ zverejní návrh
zákona na pripomienkové konanie na Portáli právnych predpisov“.
V čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa uvádza: „Lehota na zaslanie
pripomienok je 15 pracovných dní, ak predkladateľ neurčí dlhšiu lehotu; lehota začína plynúť
dňom zverejnenia návrhu zákona na pripomienkovanie na portáli.“
V čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa uvádza: „Ak nastanú mimoriadne
okolnosti (ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu
značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie
mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice
Európskej únie, implementáciu nariadení alebo rozhodnutí Európskej únie, alebo ak ide o
návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý
neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, možno pripomienkové konanie uskutočniť v
skrátenej forme. V tomto prípade lehotu na oznámenie pripomienok určí predkladateľ; táto
lehota však nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní; lehota začína plynúť dňom
zverejnenia návrhu zákona na pripomienkovanie na portáli.
V prípade návrhu zákona bola stanovená lehota 3 pracovné dni. Predkladacia správa
k návrhu zákona neuvádza žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by podľa čl. 13 ods. 7
oprávňovali ministerstvo uskutočniť pripomienkové konanie k návrhu novely skrátenou
formou. Rovnako predkladacia správa, ani vyhodnotenie pripomienkového konania
neuvádzajú ustanovenie Legislatívnych pravidiel vlády SR, ktoré by umožňovali skrátiť
pripomienkové konanie na menej ako 7 pracovných dní, či uskutočniť ho bez toho, aby návrh
zákona bol zverejnený na Portáli právnych predpisov.
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadam o sprístupnenie týchto informácií.

S pozdravom
Ondrej Dostál
Bratislava

Kontakt: e-mail: ondrejdostal@oks.sk
V Bratislave dňa 17. júla 2012.
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