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VESTNÍK EU

Ročník 62 marec 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
1.1 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1140 z 3. júla 2019, ktorým sa stanovujú vzory kontrolných
správ a výročných správ o audite, pokiaľ ide o finančné nástroje, ktoré vykonáva EIB a iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.180.01.0015.01.SLK&toc=OJ:L:2019:180:TOC
Vykonávacie nariadenie z 03.07.2019
Napríklad:

Článok 1
Vzor správy o kontrole
Správa o kontrole uvedená v článku 40 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa vypracúva v súlade
so vzorom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Vzor výročnej audítorskej správy
Výročná audítorská správa uvedená v článku 40 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa vypracúva
v súlade so vzorom stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu a predkladá sa určeným orgánom a Komisii do 31. decembra po skončení referenčného účtovného roka.
Článok 3
Doklady potrebné na overovanie a audity
EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, poskytnú určeným orgánom všetky
dostupné doklady, ktoré tieto orgány potrebujú na splnenie povinností stanovených v článku 125 ods. 5 a článku 127
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 9 a článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
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1.2 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica
(EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postu- pov v rámci práva obchodných spoločností
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.SLK&toc=OJ:L:2019:186:TOC
Smernica Európskeho parlamentu a rady z 20.06.2019
Napríklad:
(1) V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 (3) sa stanovujú okrem iného pravidlá pre uverejňovanie
a prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností členských štátov.
Využívanie digitálnych nástrojov a postupov na jednoduchšie, rýchlejšie a časovo a nákladovo hospodárnejšie začatie
hospodárskej činnosti v podobe založenia spoločnosti alebo zriadenia pobočky tejto spoločnosti v inom členskom štáte a
na poskytnutie ucelených a dostupných informácií o spoločnostiach je jedným z predpokladov účinného fungovania, modernizácie a administratívneho zjednodušenia konkurencieschopného vnútorného trhu a na zabezpečenie konkurencieschopnosti a dôveryhodnosti spoločností.Pre zabezpečenie právneho a administratívneho prostredia zodpovedajúceho
novým sociálnym a hospodárskym výzvam globalizácie a digitalizácie, je na jednej strane nevyhnutné poskytnúť nevyhnutné
záruky
proti
zneužívaniu
a podvodom a na druhej strane na dosiahnutie cieľov, ako sú podpora hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných miest
a prilákanie investícií do Únie, čo by prinieslo hospodárske a sociálne výhody pre spoločnosť ako celok.
Článok 13b
Uznávanie prostriedkov identifikácie na účely online postupov
1. Členské štáty zabezpečia, aby tieto prostriedky elektronickej identifikácie mohli používať navrhovatelia, ktorí sú občanmi
Únie, pri online postupoch uvedených v tejto kapitole:
(a) prostriedky elektronickej identifikácie vydané v rámci schémy elektronickej identifikácie schválenej ich vlastným členským štátom;
prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte a uznané na účely cezhraničnej autentifikácie v súlade
s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
1.3 Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/2454 z 5. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010
o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0017.01.SLK&toc=OJ:L:2019:196:TOC
Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) z 24.07.2019
Na strane 3 v článku 1 bode 7 písm. b) v novom článku 47c ods. 1
namiesto:
„1. Členské štáty ustanovia, že oznámenie, ktoré predkladá členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba, ktorá využíva
osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES, alebo jej sprostredkovateľ, keď
táto zdaniteľná osoba začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 369p ods. 1, 2 a 2a uvedenej smernice, sa podáva
elektronickými prostriedkami. Akékoľvek zmeny údajov poskytnutých podľa článku 369p ods. 3 smernice 2006/112/ES
sa takisto podávajú elektronickými prostriedkami.“
má byť:
„1. Členské štáty ustanovia, že oznámenie, ktoré predkladá členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba, ktorá využíva
osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES, alebo jej sprostredkovateľ, keď
táto zdaniteľná osoba začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 369p ods. 1, 2 a 3 uvedenej smernice, sa podáva
elektronickými prostriedkami. Akékoľvek zmeny údajov poskytnutých podľa článku 369p ods. 4 smernice 2006/112/ES
sa takisto podávajú elektronickými prostriedkami.“.
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NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,
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2.1 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 197/2019 Z. z. o
prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/197/
Účinnosť: 08.07.2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 2006 bola v
Ženeve prijatá zmena Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenou listiny uznesením č. 897 z 19. júna 2008.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmenu listiny 17. septembra 2010.
Zmena listiny nadobudla platnosť 5. marca 2019 v súlade s článkom 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť
v ten istý deň, t. j. 5. marca 2019.
2.2 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 204/2019, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy
o vykonaných vnútorných auditoch
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/204/20190901.html#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_204_2019_z_z
Účinnosť: 01.09.2019
Obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Časť I
Všeobecná časť
1. Vyhodnotenie ročného plánu vnútorných auditov
2. Personálne zabezpečenie vykonávania vnútorných auditov
3. Informácie o
a) vykonaní objektívneho hodnotenia rizík podľa § 17 ods. 4 zákona,
b) dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone finančnej kontroly povinnou osobou,
c) iných skutočnostiach súvisiacich s vykonanými vnútornými auditmi.
Časť II
Základné údaje o vykonaných vnútorných auditoch za rok .... a o vnútorných auditoch začatých v predchádzajúcich rokoch,
ktoré boli skončené v roku ....
Časť III
Údaje o nedostatkoch, odporúčaniach, opatreniach a sankciách
Časť IV
Záver
2.3 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa
ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/207/20190801.html#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_207_2019_z_z
Účinnosť: 01.08.2019
Napríklad:
§1
Táto vyhláška upravuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 zákona.
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§2
Spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch je uvedený v prílohe.
Nájomné za lesné pozemky a za hospodárenie v lesoch je polovica dosiahnuteľného výnosu bežného hospodárenia
v lese, ktorá sa vypočíta tak, že dosiahnuteľný výnos (alebo strata) sa delí rovnakým dielom medzi prenajímateľa a nájomcu.
Dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) je celkový očakávaný výnos hospodárenia v lese za vopred určené obdobie vypočítaný na základe nákladov a výnosov bežného hospodárenia v lese1) a pri dodržaní postupov správnej praxe prepočítaný
na jeden rok so zohľadnením faktora času prostredníctvom úrokovej miery pre lesnícke projekty na území Slovenskej
republiky.
Výpočet výšky ročného nájomného pre porast
Na tento výpočet je porastom jednotka priestorového lesa,2) t. j. dielec, čiastková plocha, porastová skupina a aj etáž
samostatne opísaná v programe starostlivosti o lesy (ďalej len „program“). Na výpočet ročného nájmu pre konkrétny lesný
porast sú potrebné vstupné údaje, ktoré sú dostupné u obhospodarovateľa lesa, u odborného lesného hospodára, na
príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva alebo na správe Informačného systému lesného hospodárstva,
a to
a) lokalizácia porastu (katastrálne územie, okres),
b) výmera porastu alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu v hektároch (ha),
c) vek porastu alebo vek dreviny, ak je uvedený v programe,
d) zakmenenie porastu,
e) terénny typ,
f) stupeň ochrany prírody,
g) rubná doba porastu,
h) drevina, jej zastúpenie a bonita,
i) dĺžka nájmu,
j) údaje o vývoji priemerného speňaženia surového dreva v lesnom hospodárstve a o celkových nákladoch lesného hospodárstva za príslušný rok.
Výška ročného nájomného pre konkrétny porast zložený spravidla z viacerých drevín, s vekom A, na dobu nájmu
R (RENTA,R,P) sa vypočíta vynásobením dosiahnuteľného ročného výnosu daného porastu (ANNA,R,P) koeficientom
vývoja priemerných cien a nákladov KC z Výstupu č. 7, koeficientom polohy KP z Výstupu č. 4, koeficientom terénneho
typu KT z Výstupu č. 6, koeficientom obmedzení KO z Výstupu č. 5, výmerou porastu S (v ha) a redukčným koeficientom
0,5 (vyjadrujúcim rovnaký polovičný podiel nájomcu a prenajímateľa na výške dosiahnuteľného výnosu bežného hospodárenia): 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴,𝑅,𝑃=𝐴𝑁𝑁𝐴,𝑅,𝑃×𝐾𝐶 × 𝐾𝑃× 𝐾𝑇× 𝐾𝑂×𝑆×0,5
Dosiahnuteľný ročný výnos porastu (anuita porastu ANNA,R,P) sa vypočíta ako vážený priemer anuít zastúpených drevín
(ANNA,R) z Výstupu č. 1 vynásobených koeficientom zakmenenia KZ z Výstupu č. 3, pri iných ako hlavných drevinách
je hodnota upravená prepočtovým koeficientom KD z Výstupu č. 2:
𝐴𝑁𝑁𝐴,𝑅,𝑃=Σ𝐴𝑁𝑁𝐴,𝑅𝑖 × 𝐾𝑍𝑖𝑛𝑖=1 × 𝐾𝐷𝑖 × %𝑖100 ,
kde je:
ANNA,R,P dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) porastu za dobu nájmu R začínajúcu vo veku A,
ANNA,R,i dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) dreviny i za dobu nájmu R začínajúcu vo veku A,
KZ,i koeficient zakmenenia pre drevinu i,
KD,i prepočtový koeficient pre drevinu i (ak nejde o hlavnú drevinu, ak áno KD = 1),
%i zastúpenie dreviny i v percentách.
2.4 Zákon č. 211/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/211/
Účinnosť: 01.08.2019 – 31.12.2019
Napríklad:
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V Čl. I 10. § 10a odsek 4 znie:
„(4) Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby môže
požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia odseku 3 sa použijú
rovnako. Ak dôjde k zmene vládnej cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov, úrad podpredsedu vlády vykoná
opätovné posúdenie splnenia podmienok na zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3. Ak vládna
cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3, úrad
podpredsedu vlády ju z evidencie vyčiarkne.“.
V § 10a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci je povinný oznamovať úradu podpredsedu vlády, ktoré
vládne cloudové služby využíva vrátane úradom podpredsedu vlády určených informácií potrebných na plnenie
jeho úloh podľa odseku 8; na tento účel úrad podpredsedu vlády sprístupňuje pre orgány verejnej moci elektronickú
službu.“.
V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou (ďalej len „zapísaná
organizačná zložka“)“ nahrádzajú slovami „zapísanú organizačnú zložku“.
V § 12 ods. 4 písm. d) treťom bode sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo je občanom Slovenskej
republiky mladším ako 18 rokov“.
V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť autorizujú
alebo podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci oprávnenie
zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja.“.
V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca modulu elektronických schránok zriadi elektronickú schránku
aj na základe žiadosti orgánu verejnej moci, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom12f) plní úlohy vo veciach
ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, a to na účely plnenia jeho úloh.12g)“.
2.5 Zákon č. 214/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/214/
„§ 352a Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie
(1) Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu
v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom
verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní
pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej
moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a získa ním
pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b) a spôsobí ním väčšiu škodu,
c) ako zdravotnícky pracovník,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
b) spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) získa ním pre seba alebo pre iného veľký prospech, alebo
b) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.
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2.6 Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení
niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/215/
Účinnosť: 01.08.2019
Napríklad:
§ 3 Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru
(1) Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a) dodávateľa plnenia rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
vo vzťahu k plneniam zo zmluvy; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá na základe právneho vzťahu s dodávateľom
dodáva časť plnenia (ďalej len „subdodávateľ“), ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia uhrádza plnenie
priamo subdodávateľovi,
b) dodávateľa zo zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu, 6) vo vzťahu k plneniam
z týchto právnych vzťahov; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi.
(2) Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a) odberateľa plnenia od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
vo vzťahu k tomuto plneniu,
b) odberateľa plnenia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vo vzťahu k tomuto plneniu,
c) osobu, ktorá je podľa osobitného predpisu10) povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.
(3) Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ju ďalej spracúvať, sa vzťahuje na
a) rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b) verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
„§ 187f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Úrad je povinný do 31. januára 2021 poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje potrebné na zriadenie
osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie70a) o každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorí majú do 31. decembra 2020 zriadený profil, ako aj o každom hospodárskom subjekte zapísanom do 31. decembra 2020 v zozname hospodárskych subjektov; na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečí vydanie identifikačných údajov a autentifikačných údajov,
ktoré vydáva za podmienok podľa osobitného predpisu,75a) všetkým osobám oznámeným podľa prvej vety, ktoré
tieto podmienky spĺňajú.“.
2.7 Zákon č. 216/2019 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/216/20190901.html
Účinnosť: 01.09.2019
„§ 18j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. augusta 2019 sa vyberajú
poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. auguste 2019.“.
2.8 Zákon č. 218/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o
doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/217/20190901.html
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Účinnosť: 01.09.2019
Čl. I „(11) Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý má povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora,32a) nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania žiadosti o stimuly.32b)“.
2.9 Zákon č. 219/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii
a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/219/
Účinnosť: 01.09.2019
Napríklad Čl. I
„§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných postupov, projektov a terminológie Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“) potrebných na dosiahnutie a udržanie alianciou požadovanej úrovne
interoperability a na jej zvyšovanie, a proces spracúvania, schvaľovania a vydávania slovenských obranných štandardov;
obranná štandardizácia zahŕňa aj odporúčania aliancie na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce.
(2) Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie, spojenecký štandard
a podporný štandardizačný dokument.
(3) Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa členské štáty aliancie dohodli úplne alebo
čiastočne, s výhradou alebo bez výhrady implementovať v ňom uvedený spojenecký štandard na splnenie požiadaviek
interoperability.
(4) Štandardizačné odporúčanie je pre členské štáty aliancie nezáväzný štandardizačný dokument aliancie, ktorý uvádza
spojenecký štandard alebo súbor spojeneckých štandardov týkajúci sa špecifickej spojeneckej činnosti nevyžadujúcej interoperabilitu; štandardizačné odporúčanie obsahuje odporúčania na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej
spolupráce výhradne v materiálovej oblasti a nevyžaduje implementáciu.
§ 13 Povinnosti dodávateľa produktu
(1) Dodávateľ produktu je povinný
a) predložiť úradu návrh kodifikačných údajov; ak návrh spracovala agentúra pre kodifikáciu, predloží úradu aj názov
a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu,
b) sprístupniť úradu a používateľovi dokumentáciu o produkte,
c) oznámiť úradu zmeny vykonané v dokumentácii o produkte pri dodávke kodifikovaného produktu,
d) oznámiť úradu svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.
(2) Ak návrh kodifikačných údajov spracoval dodávateľ produktu prostredníctvom elektronického systému spracúvania
návrhu kodifikačných údajov, na overovanie správnosti návrhu kodifikačných údajov sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.“.
2.10 Zákon č. 225/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/225/
Účinnosť: 01.09.2019 do 30.06.2020
Napríklad:
„§ 293eia Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2019
(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných
predpisov128) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov129) najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi
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v roku 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2021 trvá nepretržite najmenej
24 mesiacov.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných
predpisov130) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov129) najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi
v rokoch 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného
mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,131) pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca
u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 48 mesiacov a v príslušnom
kalendárnom roku plynie zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov128) vyplatené v termíne podľa osobitných predpisov,129) suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej
24 mesiacov; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom zamestnancovi plynie peňažné plnenie.
(3) Uplatnením odsekov 1 a 2 sa na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nepoužije príjem
oslobodený od dane podľa osobitného predpisu.132)“.
2.11 Zákon č. 230/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/230/20200101.html
Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
Čl. I 2. V § 6 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f) obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie bola
poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo dotácia na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5) alebo obstaranie
technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu, na obstaranie ktorého bola poskytnutá
podpora podľa písmena h)
1. výstavbou technickej vybavenosti,
2. kúpou technickej vybavenosti,
g) kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie bola poskytnutá podpora
podľa písmena b) alebo kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie ubytovacieho domu, na ktorého obstaranie
bola poskytnutá podpora podľa písmena h).“.
„(3) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu
a kúpou ubytovacieho domu podľa odseku 1 písm. h) druhého bodu kúpa bytu alebo kúpa ubytovacieho domu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynuli viac ako tri roky,
b) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne tri roky pred podaním žiadosti.“.
„§ 23e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu
podľa § 6 ods. 1 písm. b) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, postupuje pri uzatváraní zmluvy o nájme
nájomného bytu podľa zákona účinného od 1. januára 2020.
(2) Ustanovenie § 18 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2020 sa uplatní aj na zmluvy o poskytnutí podpory
uzatvorené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.“.
2.12 Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/233/
Účinnosť: 01.01.2020
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Napríklad: Čl. I
§ 1 Všeobecné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu
na vykonanie exekúcie (ďalej len „opätovný návrh“).
(2) Na účely tohto zákona sa starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov
účinných do 31. marca 2017.
§ 2 Zastavenie starej exekúcie
(1) Stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak
a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2,
b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo
zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo
d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; 1) na tento účel
platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.
§ 3 Rozhodná doba
(1) Rozhodnou dobou je doba piatich rokov. Rozhodná doba plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie
exekúcie súdnemu exekútorovi (ďalej len „exekútor“), ak § 4 neustanovuje inak; na zmenu exekútora sa neprihliada.
(2) Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa nezistil majetok, ktorý by stačil
aspoň na úhradu trov starej exekúcie.

3

FINANČNÁ SPRÁVA

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
3.1. Novinky z legislatívny
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.04.10_odv_retazce.pdf
3.1.1 Informácia k zákonu č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019/2019.07.02_Novela_ERP.pdf
Publikované: 02.07.2019
Napríklad:
18cf Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice
podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi
pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom
účinnosti tohto zákona.
1. Podnikatelia, ktorí mali povinnosť evidencie tržieb aj pred 1. aprílom 2019
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Podľa § 18cf ods. 1 zákona o ERP ak podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu
(ďalej len „ERP“), si na evidenciu tržieb zvolil on-line registračnú pokladnicu (ďalej len „ORP“) z dôvodu, že virtuálna
registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám (napr. podnikateľovi nevyhovuje limit
počtu tovarových položiek), požiada o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient pre ORP (ďalej len „kód ORP“) najneskôr
do dňa účinnosti novely zákona o ERP a ORP nebola podnikateľovi dodaná, resp. kód ORP nebol daňovým úradom
pridelený, podnikateľovi nebude uložená pokuta za nepoužívanie ORP.
2. Podnikatelia, ktorí mali povinnosť evidencie tržieb až po 1. apríli 2019
Podľa § 18cf ods. 2 zákona o ERP ak podnikateľ, ktorému prvýkrát vznikla povinnosť evidovať tržby od 1. apríla 2019, si
na evidenciu tržieb vybral ORP a ak tento podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP, ale ORP mu nebola dodaná, resp.
nebol daňovým úradom pridelený kód ORP, nebude takému podnikateľovi za nepoužívanie ORP do 31. decembra 2019
uložená pokuta, ak pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6 zákona o ERP, t. j. vyhotovuje paragóny.
3. Používanie ERP so zrušeným daňovým kódom
Podľa § 18cf ods. 3 zákona o ERP podnikateľ, ktorému bol zrušený daňový kód ERP podľa § 15 ods. 2, ods. 6 alebo
podľa § 18ce ods. 5 zákona o ERP a ktorý k dátumu zrušenia tohto daňového kódu neuviedol do prevádzky ORP, na
účely splnenia podmienok podľa § 18cf ods. 1 zákona o ERP môže na evidenciu tržieb používať ERP so zrušeným daňovým kódom. Podnikateľ je oprávnený používať ERP so zrušeným daňovým kódom najneskôr do dňa uvedenia ORP, ktorá
spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 1 písm. b) zákona o ERP, do prevádzky.
3.1.2 Informácia č. 8/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.07.15_PDZaU.pdf
Publikované: 15.07.2019
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. mája 2019 schválila zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 155/2019 Z. z.“).
Zákonom č. 155/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júla 2019 do zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) okrem iného dopĺňa
§ 97a. V zmysle predmetného ustanovenia môže vysoká škola uzatvoriť s podnikateľom (zákon o vysokých školách odkazuje na § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií,
účelom ktorých je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej
práce. Ust. § 97a zákona o vysokých školách upravuje tiež podmienky pre poskytovanie podnikových štipendií, náležitosti
zmluvy o štipendijnom programe, a napr. aj maximálnu priemernú mesačnú výšku podnikového štipendia poskytovaného
študentovi v jednom akademickom roku.
V nadväznosti na vymedzenie podnikových štipendií podľa § 97a zákona o vysokých školách, je v článku II zákona č.
155/2019 Z. z. vykonaná súvisiaca úprava zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZDP“). V dôsledku doplnenia § 9 ods. 2 písm. j) ZDP dochádza od 1. júla 2019 k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane z príjmov fyzickej osoby o príjmy, ktorými sú podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl
podľa ust. § 97a zákona o vysokých školách. Výdavky (náklady) na podnikové štipendiá sú, za predpokladu splnenia
podmienok ustanovených v § 97a zákona o vysokých školách, daňovým výdavkom podľa ôsmeho bodu, ktorý je s účinnosťou od 1. júla 2019 doplnený v § 19 ods. 2 písm. c) ZDP.
3.1.3 Informácia č. 9/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok II zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.07.24_Novel_595_03_zak228_2019.pdf
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Publikované: 24.07.2019
Zákon č. 228/2019 Z. z. v článku II s účinnosťou od 1. januára 2020 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).
V § 9 ods. 2 ZDP sa doplnili nové písmená, a to:
písmeno ad), podľa ktorého je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený príspevok za zásluhy v športovej oblasti
(ďalej len „príspevok za zásluhy“) poskytnutý podľa § 1 ods. 1 zákona č. 228/2019 Z. z. Príspevok
za zásluhy predstavuje finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti
Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej
a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej
medzinárodnej súťaži medailové ocenenie. Nárok na príspevok za zásluhy vzniká fyzickej osobe vymedzenej v § 3
ods. 1 zákona č. 228/2019 Z. z. a určenie sumy príspevku za zásluhy je uvedené v § 4 zákona č. 228/2019 Z. z.
-

písmeno ae), podľa ktorého je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený jednorazový príspevok za zásluhy v
športovej oblasti (ďalej len „jednorazový príspevok za zásluhy“) poskytovaný podľa § 9 zákona č. 228/2019 Z. z. Nárok
na jednorazový príspevok za zásluhy vzniká fyzickej osobe vymedzenej v § 9 ods. 1 zákona č. 228/2019 Z. z. a jeho
výška je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 228/2019 Z. z. v sume 10 000 eur.

3.1.4 Informácia č. 10/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [článok XV zákona č. 221/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach
na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony]
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.07.24_Novel_595_03_cl_XV_221_2019.pdf
Publikované: 24.07.2019
Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.12.2019, sa týkajú nasledovných ustanovení:
§ 32 ods. 10 - daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“)
a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, okrem daňovníka, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus
v plnej sume, na ktorú mal daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie nárok, nebude musieť k daňovému priznaniu
s účinnosťou od 1.12.2019 predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne
pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Povinnosť predkladania potvrdenia
o návšteve školy zostane zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (deti študujúce na školách v zahraničí).
§ 37 ods. 3 – zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho zamestnávateľa, nebude
musieť predkladať potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom
v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Ide
len o tých zamestnávateľov, ktorí v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. budú mať poskytnutý prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, a centrálneho registra študentov.
§ 50 ods. 6 písm. g) - prijímateľ podielu zaplatenej dane nebude povinný, na účely zápisu do zoznamu prijímateľov,
preukazovať notárovi, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona
č. 221/2019 Z. z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.). Uvedené si sám notár overí
prostredníctvom informačných systémov.
Zmena, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2021, sa týka ustanovenia:
12

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 37 ods. 3 ZDP - zamestnanec uplatňujúci si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 6 ZDP
nebude mať povinnosť preukázať nárok na jej uplatnenie rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom
úhrne vyplateného dôchodku zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov).

4

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v júli 2019 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady
NKÚ SR
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