Dôvodová správa
A. V eobecná as

Ú elom predkladaného návrhu zákona o príplatku k dôchodku politickým väz om je
zmierni

krivdy, ktoré komunistický re im spôsobil politickým väz om a ich rodinným

príslu níkom.
Návrh zákona vychádza z ustanovenia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky . 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, pod a
ktorého má osobitný zákon upravi zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch
komunistického re imu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami.
Cie om návrhu zákona je zlep i sociálnu situáciu osôb, ktoré boli v období od 25.
februára 1948 do 31. decembra 1989 väznené a boli súdne rehabilitované pod a zákona .
119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskor ích predpisov. Zákon o súdnej rehabilitácii
nerie il zlú sociálnu situáciu, do ktorej sa dostali bývalí politickí väzni, upravoval iba nárok na
od kodnenie, ktorý zah al náhradu za stratu na zárobku, náhradu kody na zdraví, náhrady
trov, náhradu zaplateného pe a ného trestu. Sociálna situácia

znevýhodnenie bola

doposia rie ená iba poskytnutím jednorazového finan ného príspevku pod a zákona

.

462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finan ného príspevku politickým väz om v znení
neskor ích predpisov. Toto rie enie sa ukázalo ako neposta ujúce, preto sa prikro ilo
k vypracovaniu tohto návrhu zákona.
Osobitnú a obdobnú právnu normu prijali v roku 2004 aj v eskej republike (Na ízení
vlády

. 622/2004 Sb. o poskytování p íplatku k dúchodu ke zmírn ní n kterých k ivd

zpúsobených komunistickým re imem v oblasti sociální).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a problematika návrhu
zákona nie je upravená v práve Európskych spolo enstiev a v práve Európskej únie.
Odhad dopadov na tátny rozpo et je uvedený v Dolo ke finan ných, ekonomických,
environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanos a na podnikate ské prostredie. Návrh
zákona nemá vplyv na rozpo ty obcí, rozpo ty vy

ích územných celkov, ivotné prostredie,

zamestnanos , ivotnú úrove obyvate stva a na podnikate ské prostredie.

Dolo ka zlu ite nosti návrhu zákona s právom Európskych
spolo enstiev
a s právom Európskej únie

1.
2.

Navrhovate zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Názov návrhu zákona: Zákon o príplatku k dôchodku politickým väz om

3.

Záväzky Slovenskej republiky vo vz ahu k Európskym spolo enstvám
a k Európskej únii:
a)

4.

identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z poh adu Zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä z Aktu
o podmienkach pristúpenia a jeho príloh a z h adiska plánu legislatívnych úloh
vlády Slovenskej republiky:

-

zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Aktu
o podmienkach pristúpenia nevyplývajú pre Slovenskú republiku záväzky,

-

návrh právneho predpisu nie je uvedený v Pláne legislatívnych úloh
vlády na rok 2007,

Problematika návrhu zákona

nie je upravená v práve Európskych

spolo enstiev ani v práve Európskej únie.

5.

Stupe zlu ite nosti návrhu zákona s právom Európskych spolo enstiev
a s právom Európskej únie: bezpredmetné.

6.

7.

Gestor: bezpredmetné.

Ú as

expertov

pri

príprave

návrhu

zákona

a ich

stanovisko

k zlu ite nosti návrhu zákona s právom ES/EÚ: pri príprave návrhu zákona
nebola ú as expertov, ani iná forma spolupráce.

B. Osobitná as

K§1
Vymedzuje sa predmet návrhu zákona ako právna úprava poskytovania príplatku
k dôchodku ako sociálnej dávky z dôvodu zmiernenia krívd spôsobených komunistickým
re imom politickým väz om a ich rodinným príslu níkom na Slovensku v období od

25.

februára 1948 do 31. decembra 1989. Navrhuje sa, aby príplatok k dôchodku mal charakter
sociálnej dávky z dôvodu oslobodenia od dani z príjmov fyzických osôb a jeho zapo ítavania
do príjmov pod a zákona o ivotnom minime.
K§2
Navrhuje sa okruh oprávnených osôb, ktorým po splnení ustanovených podmienok
vznikne nárok na príplatok k dôchodku.
K§3
Navrhuje sa úprava vý ky príplatku k dôchodku, ktorá je diferencovaná v závislosti od
druhu dôchodku, ku ktorému sa príplatok navrhuje poskytova . Navrhuje sa nezlu ova
príplatok s dôchodkom z dôvodu, aby nepodliehal zvy ovaniu. Sú asne sa navrhuje právny
re im poskytovania príplatku k dôchodku.
K§4
Navrhuje sa, aby o príplatku k dôchodku rozhodovala Sociálna pois ov a a orgány
príslu né na výplatu dôchodkov v pôsobnosti silových rezortov. Sú asne sa navrhuje
procesnoprávna úprava v zásade so subsidiárnym pou itím zákona o správnom konaní.
K§5
Navrhuje sa, aby príplatok k dôchodku bol financovaný zo tátneho rozpo tu.
K§6
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol ú innos 1. júla 2007.

