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Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 3. štvrťroku 2010

2) Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie
dôvery
Zámer opatrenia: navrátiť dôveru v politikov a politický systém, ktorú občania v posledných rokoch stratili
Obsah opatrenia (s dôrazom na vplyv na podnikateľské prostredie):
 zrušenie zákona o obchodných reťazcoch a zákona o strategických podnikoch
 zavedenie služieb eGovernmentu
 minimalizácia štátnej pomoci na podporu podnikania
 zvýšenie dostupnosti rizikového kapitálu pre začínajúce inovatívne firmy; zapojenie súkromných a verejných zdrojov
 sprehľadnenie pravidiel pre poskytovanie investičnej pomoci
 zjednodušenie a urýchlenie čerpania prostriedkov z fondov EÚ
 presmerovanie voľných prostriedkov EÚ do Operačného programu doprava
 opätovné zavedenie možnosti zisku pre zdravotné poisťovne
 zavedenie povinnosti vypracovania analýz prínosov a nákladov pre projekty financované verejnými zdrojmi
 zníženie deficitu verejných financií pod 3% HDP v roku 2013
 návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti
 zrušenie koncesionárskych poplatkov a kolkov
 rozšírenie platnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najmä o subjektoch vo verejnej správe
 zverejnenie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií týkajúcich sa verejných zdrojov na internete ako podmienka
ich účinnosti
 používanie elektronického verejného obstarávania a sfunkčnenie centrálneho vestníka
 zverejňovanie na internete všetkých súdnych rozhodnutí a elektronické nahrávanie pojednávaní
 predstavenie opatrení s cieľom zásadného zvýšenia transparentnosti a efektívnosti súdov
 zavedenie superhrubej mzdy a odvodových bonusov
 zavedenie spoločného ročného zúčtovania dane z príjmu a odvodov
 daň z príjmov a ani jej sadzba sa nebude zvyšovať (zvýšenie sadzby dane z príjmov môže byť spojené iba so zrušením či
znížením niektorých odvodov)
 zjednodušenie daňových priznaní
 podpora zamestnávateľov pri prijímaní nezamestnaných úľavami na zdravotnom a sociálnom poistení
 motivovanie nezamestnaných prijať pracovné miesto (so zavedením kombinácie práce a dávok pre dlhodobo
nezamestnaných)
 zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného
 predloženie ústavného zákona na ochranu 2. piliera
 ponechanie veku odchodu do dôchodku
Názory proponentov:
 programové vyhlásenie je zodpovedné voči občanom, reaguje na hĺbku hospodárskej krízy, na stav ekonomiky, v akej
sa krajina nachádza a na okolnosti, v ktorých sa Slovensko a občania SR nachádzajú
 súbor opatrení predstavuje ambiciózny plán z hľadiska boja proti korupcii a zvyšovania transparentnosti vo verejnom
sektore na Slovensku
 opatrenia v oblasti pracovnoprávnej legislatívy znížia odvodové zaťaženie hlavne u málo kvalifikovanej práce a zavedú
pružnejšie formy práce, čo výrazne pomôže k odstráneniu bariér rastu zamestnanosti
 reštriktívne opatrenia v programovom vyhlásení sú cestou k zdravším a udržateľným verejným financiám a k zastaveniu
prudko rastúceho zadlžovania
Názory oponentov:
 do samotného programového vyhlásenia sa dostali len veci, ktoré vyhovovali všetkým vládnym stranám, čo znamená,
že do vyhlásenia vlády sa dostali len zvyšky dokumentu, s ktorým išli do volieb
 ide o nové sociálne experimenty, na ktoré doplatia občania Slovenska
 súhrn úsporných opatrení je nesúrodý a nedá sa z neho povedať, aká bude celková vízia na toto štvorročné obdobie
Slovenska
 navrhované riešenia a opatrenia, ktoré Slovensko bude musieť prijať vzhľadom na politiku solidárnosti v EÚ a eurozóne,
sú v totálnom protiklade s tým, čo tvrdili SDKÚ-DS a SaS v predvolebnej kampani
 program je na pravicovú vládu málo odvážny a málo ambiciózny v oblasti reforiem
Primárny zdroj: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=5&ID=39

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 10.8.2010 v NR SR
Navrhovateľ: Predseda vlády SR
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