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DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie 

Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

Názov návrhu právneho predpisu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Problematika návrhu právneho predpisu:

a)	je upravená v práve Európskej únie:
           - primárnom práve
       Problematika návrhu nariadenia vlády upravená v čl. 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým sa ustanovuje členskému štátu zabezpečiť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, a taktiež v čl. 45 ods. 4 a čl. 51 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
            - sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.      legislatívne akty,
2.      nelegislatívne akty,
           - sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)
sekundárnom práve 
       Problematika návrhu nariadenia vlády upravená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006), 

b)	je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

        Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-149/79 zo 17. decembra 1980 Komisia ES proti Belgickému kráľovstvu.


4. 	Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k  Európskej únii: 

a)	lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Nové smernice sa nepreberajú, nariadenia alebo rozhodnutia sa neimplementujú.

b)	lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

Nové smernice sa nepreberajú.

c)  	informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
	Nebolo začaté konanie.

d) 	informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia.

	zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona             č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: 

úplný

Gestor a spolupracujúce rezorty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky. 

