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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

o

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1935 z 13. mája 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v
eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné
prostriedky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.SLK&toc=OJ:L:2019:301:TOC

Účinnosť: nadobúda dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
Napríklad:
Článok 10 smernice (EÚ) 2016/97 sa mení takto:
1. Odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia musia disponovať poistením pre prípad zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti platným na celom území Únie alebo nejakou inou porovnateľnou zárukou pre
prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zanedbania profesionálnych povinností do výšky aspoň
1 300 380 EUR pre každý nárok a úhrnom 1 924 560 EUR ročne pre všetky nároky, pokiaľ takéto poistenie alebo porovnateľnú záruku už neposkytuje poisťovňa, zaisťovňa či iný podnik, v mene ktorého sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia koná alebo pre ktorý je sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia oprávnený konať, alebo takýto podnik prevzal plnú zodpovednosť za konanie sprostredkovateľa.“
2. V odseku 6 druhom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:
požiadavka, že sprostredkovateľ musí mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % súm
získaného ročného poistného, najmenej však 19 510 EUR;“.Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 18. septembra 2019 o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v
2

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci vnútorných vyšetrovaní bezpečnostných incidentov, ktoré
vykonáva Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB/ES/2019/34)
o
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0014.01.SLK&toc=OJ:L:2019:301:TOC
Účinnosť: Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.
Napríklad:

Článok 2
Špecifikácia prevádzkovateľa a záruk
1. Existujúce záruky na zabránenie prípadom porušenia ochrany údajov, únikom alebo neoprávnenému zverejneniu sú
tieto: obmedzenie prístupových práv do elektronických priečinkov a do funkčnej elektronickej schránky na podávanie
sťažností, zamknuté skrine a špecifické vzdelávanie o dôvernosti pre osoby, ktoré narábajú s informáciami.
2. Prevádzkovateľom pri týchto spracovateľských operáciách je Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len
„SRB“), ktorú zastupuje vedúci jej oddelenia pre podnikové služby a IKT.
3. Získané osobné údaje sa ukladajú a uchovávajú v súlade s pravidlami ES o uchovávaní údajov a v súlade s belgickým
zákonom z 21. marca 2007 (ktorým sa upravuje inštalácia a používanie monitorovacích kamier). Obdobie uchovávania podlieha zásade uchovávania údajov len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie účelu spracovateľskej operácie
a prípadne na umožnenie súdnych alebo správnych sporov.

1.

2.

1.3
o

Článok 4
Zapojenie zodpovednej osoby
SRB počas celého postupu obmedzenia a bez zbytočného odkladu informuje zodpovednú osobu SRB vždy, keď
obmedzí uplatňovanie práv dotknutých osôb v súlade s týmto rozhodnutím. Poskytne prístup k záznamu a posúdenie
nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia.
Zodpovedná osoba môže písomne požiadať prevádzkovateľa o preskúmanie uplatňovania obmedzení. SRB písomne
informuje zodpovednú osobu o výsledku požadovaného preskúmania a o zrušení obmedzenia.

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1953 z 25. novembra 2019 o úhrade rozpočtových prostriedkov
prenesených z rozpočtového roka 2019 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1306/2013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:306:TOC

Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 1
Sumy rozpočtových prostriedkov, ktoré sa prenesú z rozpočtového roka 2019 v súlade s článkom 12 ods. 2 prvým pododsekom písm. d) a tretím pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 a ktoré sú podľa článku
26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 k dispozícii členským štátom na úhradu konečným prijímateľom, na ktorých sa v
rozpočtovom roku 2020 vzťahuje úroveň úpravy, sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.
Sumy, ktoré sa prenesú, podliehajú rozhodnutiu Komisie o prenose v súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom)
2018/1046.
Článok 2
Výdavky členských štátov v súvislosti s úhradou prenesených rozpočtových prostriedkov budú oprávnené na financovanie
zo zdrojov Únie len vtedy, ak sa príslušné sumy vyplatia prijímateľom do 16. októbra 2020.
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2

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,

2.1
o

Zákon č. 363/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/363/

Účinnosť: 31.12.2019
Čl. I
6. V § 20 ods. 13 úvodnej vete sa slová „cenné papiere“ nahrádzajú slovom „akcie“ a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová
„a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme 28ca) ktoréhokoľvek členského štátu“.
„§ 39r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2019
Ustanovenia § 20 ods. 9 písm. b) a ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení
výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.
§ 39s Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej
závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020,
pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra
2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.“.
Účinnosť: 01.01.2020
Čl. I
2. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 000 eur“.
3. V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.
4. V § 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či
účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov, 24aab)
má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a.“.

2.2
o

Zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/368/

Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
Čl. I
4. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
„§ 8a
(1) Na účely tohto zákona sa režimom call-off stock rozumie situácia, keď sú splnené tieto podmienky:
a) tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu
s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po skončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená
nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom,
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b) platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar podľa písmena a), nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte,
do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
c) zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný
alebo prepravený, a platiteľ podľa písmena a) pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno
a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
d) platiteľ uviedol premiestnenie tovaru v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. g),
e) platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1 písm. e) identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe,
ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.
(2) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 a prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník sa uskutoční v lehote
podľa odseku 3, v čase prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na zdaniteľnú osobu podľa odseku 1 písm. c)
alebo odseku 5 platí, že dodanie tovaru oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 sa považuje za uskutočnené platiteľom,
ktorý tovar odoslal alebo prepravil alebo na účet ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený treťou osobou z tuzemska
do iného členského štátu.
(3) Ak do 12 mesiacov po skončení prepravy tovaru v členskom štáte, do ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený,
tento tovar nebol dodaný zdaniteľnej osobe, ktorej sa mal dodať podľa odseku 1 písm. c) alebo odseku 5, premiestnenie
podľa § 8 ods. 4 prvej vety sa považuje za uskutočnené v deň, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov, okrem situácií
uvedených v odseku 6.
„§ 85kh Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Na tovar premiestnený z iného členského štátu do tuzemska podľa podmienok uvedených v § 11a v znení účinnom
do 31. decembra 2019 sa vzťahuje § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.

2.3
o

Zákon č. 369/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/

Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
„ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ, REŠTRUKTURALIZÁCIU A ODDLŽENIE“.
66. V § 158 odsek 1 znie:
„(1) Daňový nedoplatok sa na účely osobitného predpisu48) považuje za istinu pohľadávky.“.
67. V § 158 odsek 3 znie:
„(3) Ak daňový nedoplatok vznikol v deň vyhlásenia konkurzu, v deň začatia reštrukturalizačného konania alebo v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“)
alebo po vyhlásení konkurzu, po začatí reštrukturalizačného konania alebo po rozhodujúcom dni, považuje sa za pohľadávku vzniknutú po vyhlásení konkurzu, po začatí reštrukturalizačného konania alebo po rozhodujúcom dni.“.
68. V § 158 ods. 5 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „reštrukturalizácie“ sa vkladajú slová „alebo po poskytnutí
ochrany pred veriteľmi“.
69. Za § 165h sa vkladajú § 165i a 165j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 165i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Vzory tlačív daňových priznaní ustanovených podľa § 15 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zostávajú v platnosti
pre príslušné zdaňovacie obdobia.
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(2) Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použije na uloženie sankcie, ak skutočnosť
rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala pred 1. januárom 2020 a pokuta uložená nebola.
§ 165j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Zoznam podľa § 52 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2021 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr
do 30. júna 2021.
(2) Správca dane zaregistruje podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 najneskôr do konca februára 2021
daňový subjekt, ktorý je k 31. decembru 2020 zapísaný v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
a nie je do 31. decembra 2020 registrovaný. Správca dane primerane postupuje podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom
od 1. januára 2021, aj ak ide o daňový subjekt, ktorý po 31. decembri 2020 podá daňové priznanie, ktoré nie je jeho prvé
daňové priznanie.“.

2.4
o

Zákon č. 373/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/373

Účinnosť: 01.01.2020
4. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky vykonáva
podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
5. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad vlády v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi 3a) vykonáva podľa tohto zákona kontrolu
na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie vrátane kontroly procesu poskytovania a využívania finančných
prostriedkov Európskej únie.“.
8. § 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Úrad vlády je pri plnení úloh podľa odseku 4 oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany zamestnancom úradu vlády alebo zamestnancom orgánov Európskej únie a nimi povereným osobám
pri kontrolách alebo inšpekciách na mieste vykonávaných podľa osobitných predpisov,3b) ak existuje dôvodná obava, že
môže dôjsť k ohrozeniu ich života alebo zdravia; písomná forma žiadosti nie je potrebná, ak vec neznesie odklad.
(7) Pri spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom podľa odseku 4 je úrad vlády oprávnený vyžiadať
si od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdov informácie z trestného konania a tie použiť
na tento účel. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.3c) Orgány činné v trestnom konaní a súdy sú oprávnené neposkytnúť tie informácie, ktorých poskytnutím by mohol byť zmarený účel trestného konania.“.

2.5
o

Zákon č. 374/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/374/

Účinnosť: 01.01.2020
Čl. I
11.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi,
obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z týchto podmienok:
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a) k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, poskytujú alebo
distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
b) použijú viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho
sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa,
c) do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby.“.
13. V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) použité na krytie účtovnej straty do sumy daňovej straty; ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, je podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu
splnená uvedeným spôsobom najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.
„§ 31 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom
2020 a ktorý v súlade s predpisom účinným do 31. decembra 2019 nebol povinný vypracovať projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2020 považuje za splnenú.
(2) Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2020,
je povinný podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2020 splniť do 31. decembra 2021;
u tohto registrovaného sociálneho podniku sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2020
považuje do 31. decembra 2021 za splnenú.
(3) V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2023 je možné registrovanému sociálnemu podniku
podľa § 16 ods. 5 a sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, poskytnúť investičnú pomoc
vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d); ustanovenie § 17 ods. 3 sa vzťahuje rovnako. Na sociálny podnik, ktorému bola
poskytnutá investičná pomoc podľa prvej vety, sa rovnako vzťahuje § 24. Registrovaný sociálny podnik podľa § 16 ods. 5
a sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa prvej vety, je povinný poskytovateľovi podpory
túto investičnú pomoc vrátiť v sume zisku po zdanení, ktorý dosiahol počas piatich rokov od poskytnutia tejto investičnej
pomoci a ktorý nepoužil na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b), najviac v sume poskytnutej investičnej
pomoci. Ustanovenie § 30 ods. 2 sa od 1. januára 2020 neuplatňuje.“.

2.6
o

Zákon č. 378/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/378/

Účinnosť: 10.03.2020
Napríklad:
Čl. I
„§ 4c Stratégia obnovy
(1) Stratégia obnovy obsahuje opatrenia a postupy na podporu obnovy fondu budov s cieľom dosiahnuť do roku 2050
vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich
bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie (§ 2 ods. 10).
(2) Stratégia obnovy obsahuje
a) prehľad fondu budov založený na štatistických vzorkách a na očakávanom podiele obnovovaných existujúcich budov
v roku 2020,
b) identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k obnove v závislosti od typu budovy, pričom sa podľa potreby zohľadňujú
možné vplyvy v rámci životného cyklu budovy (§ 4 ods. 6),
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c) politiky a činnosti zamerané na podporu nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy budov vrátane postupnej hĺbkovej obnovy
a na podporu cielených nákladovo efektívnych opatrení a obnovy budov, napríklad zavedením dobrovoľnej schémy
pasportov obnovy budov,
d) politiky a činnosti zamerané na budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, na riešenie problému nejednotnej
motivácie obnovy budov a zlyhania trhu a určenie činností, ktoré prispievajú k zmierneniu energetickej chudoby,
e) politiky a činnosti zamerané na verejné budovy,
f) prehľad iniciatív zameraných na podporu inteligentných technológií a dobre prepojených budov a komunít, ako aj zručností a vzdelávania v odvetviach stavebníctva a energetickej efektívnosti,
g) dôkazmi podložený odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov spojených napríklad so zdravím, s bezpečnosťou a s kvalitou ovzdušia,
h) konkrétne efektívne opatrenia s merateľnými ukazovateľmi postupného plnenia stratégie obnovy do roku 2050 s orientačnými míľnikmi na roky 2030, 2040 a 2050 s cieľom
1. dosiahnuť v Európskej únii zníženie emisií skleníkových plynov o 80 % až 95 % v porovnaní s hodnotami v roku 1990,
2. dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a
3. uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie.
„§ 8a Elektromobilita
(1) Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc
pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza
a) vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru
budovy, alebo
b) v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

2.7
o

Zákon č. 382/2019, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/382/20200101.html

Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
1. V § 82b ods. 1 písm. a) sa slová „136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného
predpisu56) platnej k 1. januáru kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku“.
2. V § 82b ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „dva percentuálne body“ nahrádzajú slovami „2 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového
veku“.
3. V § 82b ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová „tri percentuálne body“ nahrádzajú slovami „3 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového
veku“.

2.8
o

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/390/20200101.html
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Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
„§ 18k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa vyberajú
poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, aj keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2019.“.
Čl. XV
1.§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva likvidátor ustanovený súdom zo zoznamu správcov, namiesto pripojenia
zoznamu majetku, zoznamu záväzkov a poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka, možno odkázať
na písomnosti uložené v zbierke listín alebo v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu.
(6) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva likvidátor ustanovený súdom zo zoznamu správcov, k návrhu na vyhlásenie
konkurzu pripojí správu o majetnosti spoločnosti alebo nemajetnosti spoločnosti tak, ako by išlo o záverečnú správu predbežného správcu podľa osobitného predpisu. Za podanie správy má likvidátor nárok na odmenu rovnako ako predbežný
správca.“.
2. Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo rozhodne o zastavení
konkurzného konania pre nedostatok majetku. Ak súd vyhlási konkurz, ustanoví ho za správcu.“.
4. V § 47 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak návrh na pokračovanie v konaní nie je podaný do konca prvej schôdze
veriteľov, súd vyzve správcu a dlžníka, prípadne nerozlučných spoločníkov na strane dlžníka na jeho podanie v lehote
nie kratšej ako 30 dní. Ak správca v určenej lehote nevyjadrí s pokračovaním v konaní súhlas, súd pokračuje v konaní
s dlžníkom, ak pokračovanie v konaní v určenej lehote navrhne dlžník alebo prípadní nerozluční spoločníci dlžníka. Nepodanie návrhu na pokračovanie v konaní v určenej lehote má účinky späťvzatia žaloby.“.
„§ 206j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra
2019. Ustanovenie § 47 ods. 4 druhej až štvrtej vety sa použije aj v konkurzoch vyhlásených pred 1. januárom 2020.“.

2.9

o

Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. novembra 2019
č. 30153/2019/SRF/93297-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho
rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018
č. 06484/2018/SRF/21012
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/19/20191201.html

Účinnosť: 01.12.2019
Čl. I
„§ 3
(1) Výška dotácie podľa § 1 písm. a) na jedného obyvateľa sa určí ako podiel výdavkov schváleného rozpočtu alebo
upraveného rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky účelovo určených v príslušnom rozpočtovom
roku na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.
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(2) Dotácia podľa § 1 písm. a) pre obec sa vypočíta ako súčin dotácie na jedného obyvateľa podľa odseku 1 a počtu
obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci.“.

2.10 Zákon č. 394/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoro

ších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/394/

Čl. I
„§ 446
Náhrada straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa uhrádza peňažným dôchodkom vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom poškodeného, ktorý dosahoval pred vznikom škody, a náhradou, ktorá bola poškodenému vyplatená v dôsledku choroby alebo úrazu podľa osobitných predpisov.“.
2. § 447 znie:
„§ 447
Náhrada straty na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite sa uhrádza peňažným dôchodkom
vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom, ktorý poškodený dosahoval pred vznikom škody, a súčtom zárobku, ktorý
poškodený dosahuje po skončení pracovnej neschopnosti a priznaného invalidného dôchodku vyplácaného poškodenému
podľa osobitných predpisov.“.
3. § 447b a 448 znejú:
„§ 447b
Ak o to požiada poškodený a je na to dôležitý dôvod, prizná súd namiesto peňažného dôchodku jednorazové odškodné.
§ 448
Pri usmrtení uhrádza ten, kto spôsobil škodu, formou peňažného dôchodku náklady na výživu pozostalým, ktorým bol
poškodený ku dňu svojej smrti povinný poskytovať výživu. Peňažný dôchodok pre pozostalých sa uhrádza vo výške rozdielu medzi tým, čo by poškodený mal podľa primeraného očakávania pozostalým na nákladoch na výživu poskytovať, ak
by k usmrteniu nebolo došlo, a dávkami podľa osobitného predpisu poskytovanými z rovnakého dôvodu.“.
„DVADSIATA PIATA HLAVA
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019
§ 879w
Ustanoveniami § 446, § 447, § 447b a § 448 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. decembrom 2019; vznik
týchto právnych vzťahov a vznik nárokov z týchto právnych vzťahov sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom
do 30. novembra 2019.“.

2.11 Zákon č. 399/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
o

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/399/20200101.html

Účinnosť: 01.01.2019
Napríklad:
„§ 27b
Investičná pomoc
(1) Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej
republiky formou
a) dotácie1) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
b) úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu,9e)
c) príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu,9f)
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d) prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného
majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia
osobitného predpisu.9g)
(2) Investičnú pomoc nemožno poskytnúť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9h)
§ 27c
Prijímateľ investičnej pomoci
Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená na
účel podnikania, ktorá podá na ministerstvo žiadosť o investičnú pomoc.
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
§ 27d
(1) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:
a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 %
z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1
písm. a) a b),
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1 písm. a) a b) najmenej
v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom
fyzickej osoby – podnikateľa,
c) služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,9i)
d) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest,
e) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje
súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok,9j)
f) práce na investičnom zámere nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo.

2.12 Vyhláška 401/2019 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,
o

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/401/

Účinnosť: 01.12.2019
Napríklad:
§ 8a
Centrálna evidencia
(1) Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom aplikačného rozhrania zverejneného na webovom sídle úradu.
(2) Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú údaje o
vykonanej zaručenej konverzii v hodnotách podľa záznamu o konverzii a v rozsahu
a) názov pôvodného dokumentu,
b) formát pôvodného dokumentu,
c) počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,
d) názov novovzniknutého dokumentu,
e) formát novovzniknutého dokumentu,
f) počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,
g) evidenčné číslo záznamu o konverzii,
h) osoba vykonávajúca konverziu,
i) dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.
„§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019
(1) Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ktorej ho má
uchovaný, úradu prostredníctvom osobitného rozhrania zverejneného a dostupného na webovom sídle úradu od 1. apríla
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2020 do 1. augusta 2020; osoba, ktorá vykonala konverziu, oznámi úradu do 31. januára 2020 zasielanie záznamu o
konverzii spolu s uvedením informácie o dátovej štruktúre tohto záznamu.
(2) Do 1. júla 2020 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu a nie k
prostriedku autorizácie uvádza v osvedčovacej doložke pre zaručenú konverziu a v zázname o konverzii v časti Ďalšie
informácie o autorizácii.“.

2.13 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019
o

č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/404/

Účinnosť: 28.11.2019
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2020, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich oslobodenie od dane pri určitých zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom. Zmenou daňového priznania sa umožní, aby dotknuté osoby vedeli vykázať daňovú povinnosť v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane.
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty sa týka všetkých osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty správcovi dane podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/201773, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 343/2017 Z. z.).

3
3.1
o

FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Príspevok č. 21 - Dodatok č. 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/

Napríklad:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
239002 Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov okrem vratiek uvedených v podpoložke
291005.
291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
Na tejto podpoložke sa klasifikuje príjem vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov
okrem príjmov triedených na podpoložke 291005.
291005 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky
spolufinancovania
Podpoložku používa platobný orgán/certifikačný orgán, platobná jednotka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
alebo Pôdohospodárska platobná agentúra pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR z nezrovnalostí a iných vratiek od prijímateľa
[(najmä vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, vrátenie prostriedkov vo výške
príjmu vytvoreného z projektu, vrátenie v súlade so zmluvou o NFP, vrátenie nezúčtovaného preddavku, vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom - finančné nástroje, penále (úroky z omeškania)] a od ostatných dlžníkov za nezrovnalosť alebo vratku na jej príjmový účet alebo na jej samostatný účet.
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2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
616 Doplatok k platu a ďalší plat
Patrí sem i vyrovnanie platu - § 185 ods. 3 a 4 zákona o štátnej službe, doplatok k platu počas dočasného preloženia
v súlade s § 57 ods. 4 zákona o štátnej službe, rozdiel do sumy funkčného platu - § 186 ods. 2 zákona o štátnej službe,
doplatok k platu pri výkone inej práce, doplatok k služobnému platu, služobnému príjmu. Položka nezahŕňa náhradu príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z., ani napr. plat v čase, v ktorom sudca nevykonáva
sudcovskú funkciu pre chorobu.
633002 Výpočtová technika
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600, vrátane materiálu
k výpočtovej technike, napr. "myší", klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom, nenahratých nosičov dát
pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov k tlačiarňam, čipových kariet (napr. pre Štátnu pokladnicu), IPod, IPad, čítačiek kníh, multifunkčných zariadení, interaktívnych tabúľ.
Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej klasifikácie je pojem „počítač“ uvedený vo vysvetlivke k hlavnej
kategórii 700 Kapitálové výdavky.
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Platby za obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 600, napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích, dochádzkových systémov, odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, unimobuniek, náradia používaného vo vlastných dielňach a pre údržbu vo vlastnej réžii, ručných hasiacich prístrojov, hudobných nástrojov.
Pracovné nástroje a náradie používané výlučne na opravy dopravných prostriedkov sa triedi na 634.

3.2
o

Príspevok č. 22 - Oznámenie MF SR č. MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/

MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo opravu k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z
príjmov právnickej osoby (MF/14001/2019-721) v tomto znení:
V tabuľke E poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby riadok 6 znie:
„V riadku 6 sa uvedie percentuálny podiel čistých príjmov (výnosov) z hybridného prevodu zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období [(r. 5 : r. 1) x 100]. Súčet vypočítaných percentuálnych podielov z riadkov 3
a 6 nesmie byť vyšší ako 100, v riadku 6 sa potom uvedie vo výške, ktorá v úhrne s riadkom 3 nepresiahne 100,00. Riadok
6 sa vypĺňa u daňovníka, ktorý podáva priznanie na tomto tlačive za kratšie zdaňovacie obdobie roka 2020.“.
V tabuľke E poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby sa riadok 9 označuje ako riadok
10 a znie:
„V riadku 10 sa uvedie výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (uvedie sa nižšia suma z riadkov 8 a
9). Suma uvedená v tomto riadku sa prevezme do riadku 710 - II.“.

4

FINANČNÁ SPRÁVA

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
4.1 Metodické pokyny
o

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny

4.1.1 Metodický pokyn č. 18/DzPaU/2019/MP k vybraným problémom, ktoré súvisia s obchodným majetkom fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
13
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o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.11.11_18_DzPaU_2019_MP.pdf

Publikované: 11.11.2019
Napríklad:
V základným pojmoch v § 2 písm. m) ZDP je zadefinovaný pojem obchodný majetok na účely ZDP (ďalej len „obchodný
majetok“).
Obchodným majetkom je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných
iných hodnôt:
- ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ZDP vo vlastníctve,
- ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ZD
- o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), alebo ktoré táto fyzická osoba eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 ZDP.
Všetky uvedené podmienky musia byť splnené súčasne, pričom obchodným majetkom je aj hmotný majetok obstarávaný
formou finančného prenájmu.
1.2. Vyradenie majetku z obchodného majetku
Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa podľa § 9 ods. 5 ZDP rozumie deň, v ktorom daňovník
posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.
2.1. Príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom a príjmy z predaja obchodného majetku
Príjmy z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí zahrnutých v obchodnom majetku, ak boli len sčasti využívané
na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom
V súlade so znením § 4 ods. 5 ZDP príjem z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku a ktoré daňovník využíval len sčasti na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť
alebo ich daňovník prenajímal len sčasti, ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) ZDP,
sa zahrnie do základu dane len v tom pomere, v akom daňovník tento majetok využíval na uvedené činnosti.
2.2.4 Obchodný majetok v podielovom spoluvlastníctve a obchodný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov
Obchodný majetok v podielom spoluvlastníctve
Pri spoločnom podnikaní alebo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), na základe písomnej
zmluvy o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka) sa daňové výdavky síce zahŕňajú do základu dane jednotlivých
daňovníkov rovným dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak, avšak pri uplatnení odpisov do daňových výdavkov
je potrebné rozlišovať, či:
- hmotný majetok a nehmotný majetok je individuálne určený (§ 833 Občianskeho zákonníka) a poskytnutý združeniu
bez právnej subjektivity na spoločné využitie účastníkov združenia, vtedy takýto majetok odpisuje ten účastník združenia,
ktorý majetok poskytol na spoločné užívanie účastníkom združenia (§ 24 ods. 6 ZDP);
- hmotný majetok a nehmotný majetok bol nadobudnutý do podielového spoluvlastníctva účastníkov združenia, potom
takýto majetok v spoluvlastníctve odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu (§ 24 ods. 3 ZDP).
Obchodný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Podľa znenia § 6 ods. 15 ZDP hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ods. 1 až 4 ZDP obaja manželia, zahrnie do obchodného
majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia
medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem
z ich predaja.
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4.2 Novinky z legislatívy

4.2.1 19/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.11.14_19_DZPaU_2019_I_uctov.pdf

Publikované: 14.11.2019
Napríklad:
Od 31. decembra 2019 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa uvádzania informácií vo výročnej správe, a to:
- v § 20 ods. 9 písm. b) ZoÚ – ustanovuje sa uvádzať pri opise o výsledkoch používania politiky, ktorú účtovná jednotka
uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti aj uplatňované postupy náležitej starostlivosti. Uvedené ustanovenie
sa týka subjektu verejného záujmu okrem Národnej banky Slovenska;
- v § 20 ods. 13 ZoÚ – ustanovuje povinnosť uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti, jej ciele a spôsob
akým sa vykonáva pre účtovné jednotky, ktoré emitovali akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu a účtovné jednotky, ktoré emitovali akcie s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu. Tieto údaje nemusia vykazovať účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné
cenné papiere ako akcie.
Podľa prechodného ustanovenia § 39r ZoÚ sa ustanovenia § 20 ods. 9 písm. b) a ods. 13 ZoÚ použijú pri vyhotovení
výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.
Od 1. januára 2020 nadobúdajú účinnosť ustanovenia § 19 ZoÚ, ktoré upravujú podmienky overovania riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom:
- § 19 ods. 1 písm. a) ZoÚ – povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom budú mať obchodné spoločnosti
(nielen tie, ktoré povinne vytvárajú základné imanie) a družstvo, ak splnia ustanovené podmienky. Zároveň dochádza
k 100 % - nému zvýšeniu rozhodujúcich podmienok, ktorými je celková suma majetku a čistého obratu, tzn. celková
suma majetku presiahla sumu 2 000 000 eur, čistý obrat presiahol 4 000 000 eur.
- § 19 ods. 1 písm. d) ZoÚ sa dopĺňa o povinnosť audítora overovať, či údaje vykázané vo výkaze vybraných údajov
z účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (IAS/IFRS), sú v súlade s touto
účtovnou závierkou; uvedené sa nevzťahuje na účtovnej jednotky na ktoré sa vykonáva dohľad podľa zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenka.
4.2.2 21/DZPaU/2019/I - Informácia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 1.1.2020
o
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
Publikované: 22.11.2019
Napríklad:
Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
určuje od 1.1.2020 nasledovné vzory tlačív.
Na zdaňovacie obdobie roku 2020
1. „Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane
podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“, ktoré Finančné riaditeľstvo
SR určilo v prílohe č. 3 oznámenia zo dňa 19.12.2013 na zdaňovacie obdobie roku 2014.
2. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods.
6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlásenie“)“ –
VYH36v20. Vzor je uvedený v prílohe č. 1 informácie.
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S účinnosťou od 1.1.2020 sa vypúšťa povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie každoročne do konca januára.
Vzhľadom na uvedenú zmenu sa odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020
vyplnili a podpísali vyhlásenie, ktoré Finančné riaditeľstvo SR určilo na zdaňovacie obdobie roku 2020 (príloha č. 1
informácie).
Finančné riaditeľstvo SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj vyhlásenie VYH36v18, ktoré určilo v prílohe 1 informácie
zo dňa 12.112.2017, ak tento vzor zamestnanec vyplnil a popísal na zdaňovacie obdobie 2019.
Ak po 31.12.2019 dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo daňového bonusu podľa § 33 ZDP, zamestnanec je v ustanovenej lehote povinný oznámiť tieto skutočnosti
zamestnávateľovi v listinnej podobe, napr. zmenou vo vyhlásení, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami.
4.2.3 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 30.11.2019
o
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Miestne_dane/2019/2019.11.22_Info_miest_popl_2_MD_2019_I.pdf
Publikované: 22.11.2019
Napríklad:
Medzi najdôležitejšie zmeny zavedené novelou zákona patrí spresnenie vymedzenia predmetu poplatku za rozvoj (ďalej
len „poplatok“) v nadväznosti na pojmy používané v iných právnych predpisoch (oznámenie stavebného úradu k ohlásenej
stavbe), rozšírenie a spresnenie vymedzenia základu poplatku (definovanie miestnosti a podlahovej plochy nadzemnej
časti realizovanej stavby na účely tohto zákona, ustanovenie podlahových plôch, ktoré sa do základu poplatku nezapočítavajú). Novela zákona reaguje aj na nejasnosti pri výpočte poplatku najmä v prípadoch, ak po vydaní stavebného povolenia došlo nielen k zmene stavby pred jej dokončením ale aj k zmene stavebníka. Pri oznamovacej povinnosti dochádza
k transformácii tohto ustanovenia, pričom sa ruší plošná oznamovacia povinnosť poplatníka a ustanovuje sa postup obce,
ak poplatník na základe výzvy správcu poplatku nepredloží údaje o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby (určenie poplatku podľa pomôcok). Na tento účel sa ustanovuje v prílohe k zákonu štruktúra oznamovaných
údajov vo forme súhrnnej a podrobnej tabuľky o výmerách podlahových plôch nadzemnej časti realizovanej stavby.
Z dôvodu transparentnosti sa upravuje povinnosť obce určiť všeobecne záväzným nariadením spôsob zverejňovania informácií o výnose poplatku, ako aj o jeho použití.

4.2.4 3/MD/2019/I Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
o
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Miestne_dane/2019/2019.11.22_Info_MD_novel_3_MD_2019_I.pdf
Publikované: 22.11.2019
Zákon o miestnych daniach upravuje v § 99e vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a
dane za nevýherné hracie prístroje. V predmetnom ustanovení bol doplnený odsek 11 podľa ktorého, ak bola daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorá z nich vyrubená a
daňovník podá čiastkové priznanie podľa § 99b, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí daň. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.
Týmto ustanovením je osobitne upravené konanie vo veci vyrubenia dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v tých prípadoch, ak daň už bola vyrubená na príslušné zdaňovacie obdobie
a následne daňovník podá oneskorene čiastkové priznanie podľa § 99b z dôvodov uvedených v tomto ustanovení (napr.
stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
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užívanie nehnuteľností). Po podaní oneskoreného čiastkového priznania správca dane vydá nové rozhodnutie na príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým vyrubí daň pričom novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zruší. Proti novému
rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia sa daňovník môže odvolať.
4.2.5 20/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(Čl. XI zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
o
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.11.25_Novel_uct_20_DZPaU_2019_I.pdf
Publikované: 25.11.2019
Napríklad:
V Čl. XI tohto zákona sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“), a to v nadväznosti na zmeny a doplnenia v Obchodnom zákonníku.
Zmeny a doplnenia sa týkajú:
- dodatočnej likvidácie v nadväznosti na znenie § 75k Obchodného zákonníka o dodatočnej likvidácii sa v ZoÚ dopĺňa:
- § 1 ods. 1 písm. a) o bod 4 ZoÚ, ktorý ustanovuje, že obchodná spoločnosť a družstvo sa stáva účtovnou
jednotkou
v prípade dodatočnej likvidácie dňom obnovenia zápisu v obchodnom registri,
- § 16 ods. 7 ZoÚ, ktorý ustanovuje začiatok a koniec účtovného obdobia v prípade dodatočnej likvidácie, a
to odo dňa obnovenia zápisu účtovnej jednotky v obchodnom registri do dňa výmazu účtovnej jednotky z
obchodného registra,
- § 39t ods. 1 ZoÚ – prechodné ustanovenie ustanovuje, že § 16 ods. 7 sa po prvý krát použije pre účtovnú
jednotku, ktorej bola nariadená dodatočná likvidácia po 30. septembri 2020.
-
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uzavretia účtovných kníh v nadväznosti na § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a § 68, 68b Obchodného zákonníka kde sa v:
- § 16 ods. 4 písm. f) ZoÚ – ustanovuje povinnosť uzavrieť účtovné knihy z dôvodu zastavenia konkurzného
konania
pre nedostatok majetku, a to ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
- § 16 ods. 4 písm. g) ZoÚ – ustanovuje povinnosť uzavrieť účtovné knihy z dôvodu výmazu účtovnej jednotky
z obchodného registra, a to ku dňu výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra, ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení účtovnej jednotky a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku účtovnej jednotky a
nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok účtovnej jednotky.

OSTATNÉ

Bližšie o zmenách – novelách významných zákonov obsahuje príloha č. 1 Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR.
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v novembri 2019 je uvedený v prílohe č. 2 Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR.
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