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DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s právom Európskej únie


Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.

Názov návrhu zákona:
	Návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Problematika návrhu zákona: 
je upravená v práve Európskej únie:
        Primárne právo:
čl. 4, 12, čl. 26 ods. 2, čl. 56 až 66, čl. 114 a čl. 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
čl.12 Protokolu (č.4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení         a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009):
	legislatívne akty:


	smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014).

	nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Lehota na prebratie smernice 2014/17/EÚ je stanovená do 21.3.2016.
	Lehota na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc            a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým sa zabezpečí prebratie smernice 2014/17/EÚ bola stanovená do 30. novembra 2015.
	Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa        čl. 258 až 260.
	Smernica 2014/17/EÚ bola prebratá do zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní                a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.

Gestor a spolupracujúce rezorty: 
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska. 

