Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v I. polroku 2020

3) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19
Možnosť využitia všetkých disponibilných finančných prostriedkov na opatrenia spojené s
riešením pandémie
Zámer opatrenia: Zámerom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom,
podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie
Obsah opatrenia:

Počas trvania pandémie sa umožňuje subjektom územnej samosprávy v rozpočtovom provizóriu úhrada výdavkov
nad rámec zákonných obmedzení. Na podporu opatrení v čase pandémie a na preklenutie obdobia výpadku
daňových príjmov sa umožňuje použitie rezervného fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov
financovania na bežné výdavky v súlade s rozhodnutím zastupiteľstiev obcí a vyšších územných celkov do konca
roka 2021. Subjekty územnej samosprávy, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo v nútenej správe, môžu
počas trvania pandémie používať prostriedky aj nad rámec výdavkov schváleného ozdravného alebo krízového
rozpočtu. V roku 2020 sa umožňuje vykonávať zmeny rozpočtu s negatívnym vplyvom na schodok aj po 31.
auguste.V období pandémie sa nemusia uplatňovať vybrané lehoty ustanovené v zákone č. 583/2004 Z. z.
prijatie takých mimoriadnych oprávnení Národnej banky Slovenska a takých mimoriadnych opatrení, ktoré majú
zabezpečiť, aby z dôvodu objektívnej nemožnosti dodržania niektorých lehôt či niektorých povinností zo strany
dohliadaných subjektov alebo Národnej banky Slovenska, nenastali nepriaznivé skutočnosti majúce negatívny
dopad na činnosť Národnej banky Slovenska, dohliadaných subjektov alebo na práva ich klientov.
Názory proponentov:

vplyv na rozpočet verejnej správy je negatívny, ktorý nie je možné kvantifikovať a predpokladá sa, že obce a VÚC ho
budú financovať z vlastných disponibilných finančných prostriedkov
podpora finančnej kondície, likvidity a peňažných tokov podnikov, zabránenie kolapsu podnikateľského prostredia
a zachovanie strategických a kritických procesov nutných pre zvládnutie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného
vírusom SARS-CoV-2 so zachovaním stability
Názory oponentov:

Primárny zdroj: Zákon (č. 67/2020) o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7736

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 4.4.2020; účinnosť od: 21.7.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)
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