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Vážený pán Čĺžmári[

V mene prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej Vám ďakujeme
zaYáš lisg ktorým ju žiadate o spoluprácu pri prijímaní zmien v oblasti daňovo-
odvodového zaťaženia' ako aj ďalších zmien s negatívnym vplyvom na živnostníkov
a mikropodniky.

Chápeme Váš záujem o riešenie problému nedostatočných kompenzačných opatreni
ktorý ťaží živnostníkov, malých aj stredných podnikatel'ov a vážime si dôveru,
s ktorou ste sa obrátili na pani pľezidentku. Dovol'te mi ubezpečiť Vás, že pani
prezidentka pozorne sleduje aktuálne dianie a aktívne sa zaujíma o dopady pandémie
na živnostníkov a podnikatel'ov. V tejto záležitosti sme kontaktovali viaceré
organizácie a asociácie, Slovenský živnostenský zväz nevynímajúc. Za ústretovosť,
ktorú ste nám prejavili zaslaním kl'účoých problémov identifikovaných v rámci Prvej
pomoci, ako aj ýsledkov prieskumu názorov podnikatel'ov na dopady druhej vlny
korona krízy, by sme sa Vám chceli ešte raz pod'akovať.

Vzhl'adom na zistené skutočnosti a vel'ké množstvo pľijaých podnetov od občanov,
ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej až kritickej situácii, prijala pani prezidentka
v decembľi 2o2o v Prezidentskom paláci l'udí rôznych profesií z celého Slovenska.
Týmto stretnutím pani prezidentka poukáza|a na viaceré nedostatky, ktoré je
potrebné odstrániť zo systému štátnej pomoci, aby sa rozšíril okľuh úspešných
žiadatel'ov o pomoc. Tiež zdôraznila potľebu rýchlejšieho vyplácania finančných
pľíspevkov, aby živnostníci a malí podnikatelia dokázali prekonať toto náročné
obdobie.

Uvedomujeme si, že aj spustenie schémy štátnej pomoci na podporu cestovného
ruchu pľichádza pomerne neskoro a mnoho živnostníkov a malých podnikatel'ov sa
kvôli tomu dostalo do vel'mi ťažkej situácie, no pevne veríme, že táto ýzva pomôže
sektoru služieb vyrovnať sa s negatívnymi dopadmi pandémie.

V súvislosti s Vašim návrhom na vzájomne koordinovanú spoluprácu pri prijímaní
zmien s vplyvom na živnostníkov a malých podnikateľov si Vás dovol'ujeme
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informovať, že právomoci pľezidenta republiý vymedzené v Ústave Slovenskej
republiky neumožňujú, aby mohol vstupovať do pôsobnosti iných, Vecne príslušných
orgánov. Yážime si dôveru, s akou ste očakávali zainteresovanosť hlavy štátu
pri riešení Vašej požiadavky, avšak aj pľezidentka republiky a jej úrad môže konať len
v zmysle daných zákonných možnosti zakotvených v súčasnom právnom systéme
Slovenskej republiky. V tejto súvislosti Vám odporúčame obrátiť sa na príslušné
ministerstvo, do ktorého kompetencie spadá príprava legislatívnych zmien
na podporu malých a stredných podnikov.

Dovol'ujeme si Vás však ubezpečit', že pani prezidentka bude aj naďalej viesť dialóg
s príslušnými ministrami v súvislosti so štátnou pomocou pre sektory zasiahnuté
pandémiou

Veľíme, že prijmete našu odpoveď s pochopením a ostávame s pozdravom
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