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Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov SR_December_2019
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/

Predpis
413/2019 Z. z.

Názov predpisu

Poznámka

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
Čiastka
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
133/2019
menia niektoré zákony

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra
2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej
závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania Čiastka
414/2019 Z. z.
pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými 134/2019
sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných
správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové
spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov
s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra
2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah,
Čiastka
415/2019 Z. z.
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej
134/2019
závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové
správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými
papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
416/2019 Z. z.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí
Čiastka
v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného
135/2019
divadla

417/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou
Čiastka
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
136/2019
republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov

418/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
Čiastka
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou
136/2019
sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou
419/2019 Z. z.
sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky
č. 73/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
420/2019 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019
č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011
421/2019 Z. z.
o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška
422/2019 Z. z.
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
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č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest
II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
423/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
Čiastka
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou
138/2019
sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.

424/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
Čiastka
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou
138/2019
sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

425/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
Čiastka
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou
138/2019
sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z.

426/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
Čiastka
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou
138/2019
sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

427/2019 Z. z.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Čiastka
o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
138/2019
a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023

428/2019 Z. z.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit
Čiastka
pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži
139/2019
návrhov

429/2019 Z.z.

430/2019 Z. z.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm Čiastka
prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
139/2019
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm Čiastka
pomoci v hmotnej núdzi
139/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia
431/2019 Z. z. zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Čiastka
republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania 139/2019
chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov
432/2019 Z. z

433/2019 Z. z.

434/2019 Z. z.

435/2019 Z. z.

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou
Čiastka
sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
140/2019
č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
Čiastka
republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe,
140/2019
o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách
na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp Čiastka
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov 140/2019
na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní
rozsahu inundačného územia na mapách
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
Čiastka
o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej
140/2019
identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
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436/2019 Z. z.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnosti a Čiastka
znalostnom štandarde audítora
141/2019

437/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti
Čiastka
žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných
141/2019
pri prevádzkovaní hazardných hier

438/2019 Z. z.

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Čiastka
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
141/2019

439/2019 Z. z.

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení
dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej
Čiastka
republiky a Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy
141/2019
a kultúry, Odborovým zväzom KOVO, Odborovým zväzom zmenových hasičov
a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike

440/2019 Z. z.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti Čiastka
o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
141/2019

441/2019 Z. z.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti Čiastka
o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
141/2019

442/2019 Z. z.

443/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou Čiastka
sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších 141/2019
predpisov
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a
učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch Čiastka
vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti 141/2019
na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

444/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách Čiastka
na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
142/2019

445/2019 Z. z.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia
z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa Čiastka
ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy 142/2019
pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy
sústavného vzdelávania a ich štruktúra

446/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam Čiastka
farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020
142/2019

447/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika Čiastka
nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020
142/2019

448/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
Čiastka
republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania
142/2019
obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
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449/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných Čiastka
druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
142/2019

450/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú Čiastka
podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
142/2019

451/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka Čiastka
frekvenčného spektra
142/2019

452/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Čiastka
Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam
142/2019
útvarov podzemných vôd

453/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch

454/2019 Z. z.

455/2019 Z. z.

456/2019 Z. z.

457/2019 Z. z.

458/2019 Z. z.

Čiastka
142/2019

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou Čiastka
sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest 142/2019
na súdoch výberovým konaním
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných
metód na účely dopingu v športe
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019
č. 7/2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit
bánk a pobočiek zahraničných bánk
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 8/2019
o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných
inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií
elektronických peňazí
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019
č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na
účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018

459/2019 Z. z.

Zákon, 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

460/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

461/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z.
o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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462/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

463/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných
finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

464/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

465/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov

466/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

467/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

468/2019 Z. z.

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020

469/2019 Z. z.

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

470/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

471/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov

472/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov

473/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

474/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

475/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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476/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

477/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

478/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

479/2019 Z. z.

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

480/2019 Z. z.

481/2019 Z. z.

482/2019 Z. z.

483/2019 Z. z.

484/2019 Z. z.

485/2019 Z. z.

486/2019 Z. z.

487/2019 Z. z.

488/2019 Z. z.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Nikaragujskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv
a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky
a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
a z majetku
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
a z majetku
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
a z majetku
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky
a vládou Indie o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore
daní z príjmu a Protokol k nej
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a
vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou
a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmu a z majetku
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického
kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní
z príjmov a majetku
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
a z majetku
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Predpis

Názov predpisu

489/2019 Z. z.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o
zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
a z majetku

490/2019 Z. z.

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

491/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu
výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

492/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na
území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 530/2008 Z. z.

493/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

494/2019 Z. z.

495/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
sadiva a sadeníc zelenín na trh
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení
neskorších predpisov

496/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na
trh v znení neskorších predpisov

497/2019 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

498/2019 Z. z.

499/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy,
komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky
č. 308/2019 Z. z.
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