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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy
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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,
1.1 Opatrenie MF SR č. 278/2019 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/278/20200101.html
Účinnosť: 01.01.2020
§1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020 je 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.
1.2 Zákon č. 280/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/280/
Účinnosť: 01.01.2020 do 31.12.2020
Napríklad:
„§ 110an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
(1) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35, § 36, § 38 a 39, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a na určenie výšky tohto finančného príspevku, ktorý sa má na základe
tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného
zdravotného poistenia započítava podľa § 71 ods. 4 písm. b) a § 77 účinného do 30. septembra 2019, sú povinní uzatvoriť
dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa na účely určenia výšky tohto finančného príspevku podľa § 77 za obdobie
po 30. septembri 2019 nezapočíta príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia.
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(2) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorí uzatvorili
písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019
a výška tohto finančného príspevku, ktorý sa má na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019,
sa na základe tejto zmluvy znižuje podľa § 77 ods. 12 účinného do 30. septembra 2019, sú povinní uzatvoriť dodatok
k tejto zmluve, na základe ktorého sa za obdobie po 30. septembri 2019 tento finančný príspevok neznižuje o rozdiel
medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v rozpočtovom roku 2019 a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu
poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za rozpočtový rok 2018.
(3) Ustanovenie § 110al prvej vety, v časti zohľadňovania príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia podľa § 71 ods. 4 účinného od 1. januára 2018 na účely určenia výšky finančného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77, sa od 1. októbra 2019 neuplatňuje.
§ 110ao Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Ustanovenie § 67a ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri overovaní účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2019.
(2) U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2019 spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 84 ods. 11 a 12 v znení účinnom
do 31. decembra 2019, sa považuje kvalifikačný predpoklad na tlmočenie podľa zákona účinného od 1. januára 2020
za splnený.“.
1.3 Zákon č. 281/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/281/
Účinnosť: 01.10.2019
Napríklad:
Čl. I
„§ 42d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Eximbanka je povinná do 31. decembra 2019 zosúladiť svoje úverové podmienky a podmienky úverového poistenia
s ustanoveniami § 20 ods. 2, § 21 ods. 2 a § 22 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2019.
§ 42e Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. októbra 2019
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/1997 Z. z. o spôsobe úhrady príspevkov do fondov
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.“.
Čl. VI
„§ 12
Poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
(1) Eximbanka môže poskytnúť zahraničnému verejnému odberateľovi alebo zahraničnej banke 13) zahraničného verejného odberateľa zvýhodnený vývozný úver; zvýhodnený vývozný úver je vývozný úver poskytnutý v rámci viazanej pomoci
podľa osobitného predpisu14) na financovanie vývozu tovarov a služieb zo Slovenskej republiky do partnerskej krajiny,
ku ktorému sa poskytuje príspevok na splatenie časti úrokov a príspevok na splatenie časti úveru, ak odsek 7 neustanovuje
inak. Do istiny zvýhodneného vývozného úveru môže Eximbanka zahrnúť poistné za úverové riziko. Zvýhodnený vývozný
úver možno poskytnúť najmä na účely rozvoja infraštruktúry a nových technológií, ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti v partnerskej krajine okrem obmedzení podľa osobitného predpisu.15)
(2) Zvýhodnený vývozný úver môže poskytnúť aj banka alebo pobočka zahraničnej banky 16) (ďalej len „banka“) v súlade
s osobitným predpisom,17) ak ho poistí Eximbanka podľa osobitného predpisu;18) poistné sa zahŕňa do istiny zvýhodneného vývozného úveru.
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(3) Zahraničným verejným odberateľom je štátny orgán partnerskej krajiny, jednotka územnej samosprávy partnerskej
krajiny, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, v ktorej má partnerská krajina, jednotka územnej samosprávy
partnerskej krajiny alebo spoločne partnerská krajina a jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny alebo jednotky
územnej samosprávy partnerskej krajiny výlučnú majetkovú účasť, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, ktorá
nie je podnikateľom a mimovládna organizácia so sídlom v partnerskej krajine, ktorá za zmluvne dohodnutých podmienok
dováža tovary alebo služby zo Slovenskej republiky. Zahraničným verejným odberateľom je aj iná právnická osoba
ako je uvedená v prvej vete, ak partnerská krajina, jej štátny orgán alebo právnická osoba podľa prvej vety ručí alebo iným
obdobným spôsobom zabezpečuje splatenie záväzkov takejto právnickej osoby.
(4) Príspevkom na splatenie časti úrokov je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech zahraničného verejného odberateľa na splatenie časti úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; tento príspevok poukazuje ministerstvo financií Eximbanke. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, príspevok na splatenie časti úrokov sa poukazuje banke prostredníctvom Eximbanky. Príspevok na splatenie časti úrokov nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.
(5) Príspevkom na splatenie časti úveru je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech zahraničného
verejného odberateľa na splatenie časti istiny zvýhodneného vývozného úveru; tento príspevok poukazuje ministerstvo
financií Eximbanke alebo banke, ktorá poskytla zvýhodnený vývozný úver. Príspevok na splatenie časti úveru nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.
(6) Výška príspevku na splatenie časti úrokov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru môže dosiahnuť
maximálne sumu úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru vypočítaných pri diferencovanej diskontnej sadzbe.19)
1.4 Zákon č. 282/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/282/20191015.html
Účinnosť: 15.10.2019
Napríklad:
Čl. I
„§ 11a
Hosťujúci sudca
(1) Hosťujúci sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na určenom okresnom súde v obvode krajského súdu a ktorý
udelil súhlas s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu pre obvod krajského súdu.
(2) Hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu na okresnom súde, ktorý písomne určuje predseda krajského súdu
podľa odseku 1 po prerokovaní s ministrom, z dôvodu
a) zastupovania zákonného sudcu počas
1. materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
2. šesť týždňov presahujúcej práceneschopnosti,
3. dočasného pridelenia,
4. stáže,
5. prerušenia výkonu funkcie podľa § 24 ods. 1 až 3,
6. dočasného pozastavenia výkonu funkcie alebo
7. poverenia plnením úloh v orgáne Európskej únie,
b) dočasnej preťaženosti okresného súdu, a to len v prípade, ak nie je pre hosťujúceho sudcu určený výkon funkcie
podľa písmena a).
„§ 43a Náhrada výdavkov hosťujúceho sudcu
Hosťujúci sudca má nárok na náhradu zvýšených výdavkov za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
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Čl. II
„§ 32
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2019
Kandidát na funkciu sudcu zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu k 14. októbru 2019, ktorý neudelí súhlas
s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu, sa z databázy kandidátov na funkciu
sudcu nevyradí.“.
Čl. III
„§ 82ba Zverejňovanie zoznamu pojednávaných vecí
Súd na účely informovania verejnosti o konaniach pred súdmi zverejňuje v budove súdu a na webovom sídle ministerstva,
a ak ide o najvyšší súd na webovom sídle najvyššieho súdu, zoznam pojednávaných vecí, ktorý obsahuje
a) dátum a čas úkonu súdu,
b) formu úkonu súdu,
c) označenie účastníkov konania alebo strán v konaní v rozsahu
1. akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú
osobu,
2. názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,
d) spisovú značku a
e) predmet konania pred súdom.“.
1.5 Vyhláška MF SR č. 287/2019 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/287/
Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z., vyhlášky č. 276/2001 Z. z., vyhlášky
č. 536/2003 Z. z. a vyhlášky č. 444/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ktorá“ a slovo „závislý“ sa nahrádza slovom „závislá“.
2. Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“
v príslušnom tvare.
VYHLÁŠKA č. 87/1996 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996, ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
Účinnosť: 01.01.2020
§3
(2) Pri regulácii cien sa vychádza z primeranej ziskovej prirážky, ktorá sa preukazuje účtovnými dokladmi, kalkuláciami,
prípadne fakturáciou alebo daňovými podkladmi a podobne. Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví
všeobecne záväzným právnym predpisom inak, primeraná zisková prirážka v prípadoch regulácie cien je závislá od
a) zvýšenia alebo zníženia potreby zisku vyplývajúceho z preukázateľne vyšších alebo nižších nárokov na rozdelenie
zisku,
b) zvýšenia alebo zníženia dane z príjmu,
c) preukázateľne vzniknutej úspory nákladov umožňujúcej zvýšenie zisku.
(3) Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, rozsah primeranej ziskovej prirážky v prípadoch regulácie cien neovplyvňuje
a) potreba kompenzácie nízkeho zisku z predaja tovaru, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien,
b) zámer docieliť zisk dosiahnutý z ceny obdobného tovaru na zahraničnom trhu,
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c) zámer vyššou cenou zabrániť predaju daného tovaru do zahraničia inými osobami,
d) tvorba zdrojov na rozvojové investície, ktoré nie sú podložené investičným projektom zodpovedajúcim dlhodobému
racionálnemu rozvoju,
e) potreba tvorby zdrojov na nepovinné prídely do vlastných fondov.
§7
(1) Regulácia cien podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňuje aj na tovar rovnakého druhu, ktorý sa od tovaru s maximálnou
alebo pevnou úradne určenou cenou líši len niektorými dohodnutými podmienkami; dohodnutá cena sa môže odchyľovať
od úradne určenej ceny podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona o rozdiel v ekonomicky oprávnených nákladoch a o rozdiel v primeranej
ziskovej prirážke zodpovedajúci odchýlke v dohodnutých podmienkach.

1.6 Vyhláška MF SR č. 288/2019 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/288/
Účinnosť: 01.01.2020
Čl.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky sa mení takto: Slová
„primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“ v príslušnom tvare.
Vyhláška č. 88/1996 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách špeciálnej techniky
Účinnosť: 01.01.2020
§2
(3) Cena, za ktorú sa ponúka zbrojný tovar4) vyrábaný pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných
a iných zariadení, vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov5) na výrobu, obstaranie, spracovanie a obeh a z primeranej ziskovej prirážky.6) Ako podklad na dohodovanie ceny zbrojného tovaru sa predkladá kupujúcemu kalkulácia ceny,
za ktorú sa zbrojný tovar ponúka.
§3
(1) Cenovou evidenciou na účely dohodovania cien zbrojného tovaru sú aj doklady obsahujúce
a) záväzné údaje podľa § 2 ods. 2 a ekonomicky oprávnené náklady a primeranú ziskovú prirážku podľa § 2 ods. 3.
1.7 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 289/2019 Z. z., ktorou
sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži
nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/289/
Účinnosť: 30.09.2019
§ 1 Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená
istina stabilizačnej pôžičky pre povolanie sestra, je
a) jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške do 6 000 eur vrátane,
b) jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur vrátane,
c) jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur vrátane,
d) jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.
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FINANČNÁ SPRÁVA

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
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2.1

Sprievodca daňami

o https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/sprievodca-danami
2.1.1 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. III zákona
č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
o https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.08.06_13_DZPaU_2019_I.pdf
Publikované: 09.09.2019
Zákon č. 233/2019 Z. z. v článku III mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tak, že v § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode zákona o dani z príjmov sa za slovo
„exekútor“ vkladajú slová „alebo súd“.
Zároveň sa v poznámke pod čiarou k odkazu 88aaa) na konci pripája citácia „§ 2 ods. 1 písm. a) a b)
zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
V súlade s uvedenými úpravami je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. h) piateho bodu zákona o dani z príjmov
aj výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov, ak exekútor alebo
súd zastaví výkon rozhodnutia alebo exekúciu nielen z dôvodov podľa § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, ale tiež
v prípade zastavenia starej exekúcie z dôvodov vymedzených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 233/2019 Z. z.
Starou exekúciou sa podľa § 1 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z. z. rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená
podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 233/2019 Z. z. sa stará exekúcia zastavuje týmto zákonom, 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.
V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 233/2019 Z. z. rozhodnou dobou je doba piatich rokov.
Podľa článku IV zákona č. 233/2019 Z. z. nadobúda tento zákon účinnosť 1. januára 2020.
2.1.2 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]
o 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: 09.09.2019
Napríklad:
Zmena, ktorá nadobúda účinnosť od 1.12.2019,
§ 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:
§ 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
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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).
2.1 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 s účinnosťou od 1.9.2019
Zákon 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/Miestne_dane/2019.09.02_1_MD_2019_I.pdf
Účinnosť: 01.09.2019
Cieľom tejto informácie je poskytnúť obciam a daňovým subjektom informáciu o zmene, ktorá nastane v zákone o miestnych daniach v súvislosti s ostatnou novelou zákona.
Zákon o miestnych daniach v § 82 ods. 2 upravuje zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ak sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce, pričom podmienky a podklady určí obec všeobecne záväzným nariadením. Podľa doterajšieho znenia
zákona o miestnych daniach jedným z podkladov preukazujúcim nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku mohlo byť
okrem iných napr. potvrdenie o návšteve školy. Ostatnou novelou zákona v nadväznosti na zásady zákona proti byrokracii
sa za existujúce znenie § 82 ods. 2 dopĺňa, že obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení ako doklad preukazujúci
status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka
alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup. Prístupy obce do centrálneho registra študentov upravuje § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov upravuje
§ 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Obidva zákony s príslušnými ustanoveniami sú uvedené
v poznámke pod čiarou k novozavedenému odkazu 37aa).
Napriek tomu, že ostatná novela zákona nadobúda účinnosť 1.9.2019, podľa prechodného ustanovenia k úprave účinnej
od 1. septembra 2019 (§ 104j) sa § 82 ods. 2 v znení účinnom od 1. septembra 2019 prvýkrát použije
až od 1. januára 2020.
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

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