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Vážený pán pľedseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24' mája 2022 schvá|ila nové legislatívne zmeny
tČPT 1028), ktoré majú podl'a doložky vplyvov významný ľozpočtovo nekľytý dopad
na verejné financie. Vládny návrh zákona o financovanÍ vol'ného času dieťaťa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní.

V návrhu na skľátené legislatívne konanie Gpr 10zD sa uvádza: ,,Naliehavosť prijatia
nóvrhu zókona uyplýva z potreby hľadania účinných prostriedkov zameraných na eliminóciu
značných haspoddrskych škôd, ktoré môžu nastať z dôvodu zníženého dopytu zo strany
obyvatel'stva, ako ndsledku poklesu ich reúlnych príjmov, spôsobených vpývom inflócie a iných
externalít,, Ked'že tento problém, z dôvodu, že ide o globálny jav zndsobený mnohými
negatívnymi faktormi, níe je možné riešiť len konvenčnými ndstrojmi, je potrebné hľadať
opatrenia na riešenie uvedených negatívnych dopadov' Ciel'om navrhovaných opatrení je
eliminócia hroziacej hospodárskej krízy stimuldciou na strane dopytu, rastu chudoby
o poskytnutie pomoci pre najviac postihnuté zložky spoločnosti."

Vzhl'adom na uvedené a s prihliadnutím na pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
si Vás dovo|'ujem v mene prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej pažiadať
o stanovisko najmä k dvom okľuhom otázok:

1,. Či obsah opatľení, ktoľé pľináša schválený zákon, korešponduje sústavnými
pravidlami rozpočtovej zodpovednosti tak, ako ich definuje čl. 55a Ústavy
Slovenskej republikyvspojenís Ústavnýmzákonom č.493/20lLZ.z.orozpočtovej
zodpovednosti. V tomto smere mi ide naimä o informáciu:

- aký vplyv bude mať schválený zákon na dlhodobú udržatel'nosť verejných financií;
_ ako budú uvedené zmeny zohl'adnené v rámci výdavkových limitov verejnej správy;
- akým spôsobom sa schválené opatľenia dotknú hospodárenia samospľáv, a to

najmä v kontexte možného ohrozenia plnenia ich kompetenciĺ a s oh|'adom na čl. 6
ústavnéh o zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
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2. Či odôvodnenie použitia skráteného legislatívneho konania korešponduje
s aktuálnym stavom slovenskej ekonomiky. V tomto smeľe sa chcem opýtať najmä:

- či by zľýchlené nepľijatie schváleného zákona alebo niektorého z jeho článkov,
mohlo mať za následok značné hospodárske škody;

- či už pozorujeme v slovenskej ekonomike znížený dopyt;
' či Rada pre rozpočtovú zodpovednosť očakáva pokles dopytu obyvatel'stva

v horizonte svojej makroekonomickej prognózy.

VáŽený pán predseda,

dovol'te mi požiadať o dodanie písomného stanoviska ešte pred Vaším rokovaním
s prezidentkou Slovenskej ľepubliky, ktoré je stanovené na 3. jún 2022' Zároveň uvítam
d'alšie Vaše pľipomienlqy a postrehy, ktoré prípadne považujete za ľelevantné uviesť
aj nad rámec vyššie uvedených otázok.

S pozdľavom

YáŽený pán

|án Tóth
predseda
Rada pľe rozpočtovú zodpovednosť
Bratĺslava
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