
 

Návrh 

 

 ZÁKON 

 

     z ............. 2022, 

 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti  

so zlepšovaním podnikateľského prostredia 

 

    Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona 

č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona 

č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., 

zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona 

č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., 

zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona 

č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., 

zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona 

č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., 

zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona 

č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., 

zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona 

č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., 

zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona 

č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. 

zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona 

č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., 

zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona 

č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., 

zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona 

č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., 

zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona 

č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., 

zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona 

č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., 

zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona 

č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., 

zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona 

č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., 

zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona 



č.128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., 

zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona 

č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., 

zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona 

č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., 

zákona 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona 

č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., 

zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona 

č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., 

zákona  č. 6/2020 Z. z.,  zákona č. 73/2020 Z. z.,  zákona č.   198/2020 Z. z.,    zákona č. 279/2020 

Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z. a zákona č. 261/2021 Z. z.  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V § 58 ods. 2 písm. b) sa slovo „dva“ v celom texte nahrádza slovom „štyri“. 

 

2. Za § 80aj sa vkladá § 80ak, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

 „§ 80ak 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2022 

 

Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, 

kategórie T1 a kategórie P1 a živnostenské oprávnenie na odbornú prípravu na získanie 

odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov vydané podľa doterajších 

predpisov do  30. apríla 2022  zostávajú zachované.“. 

 

3. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné, sa vypúšťa riadok 

s poradovým číslom 49. a riadok s poradovým číslom 49c. 

 

Čl. II 

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona 

č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., 

zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 

Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 

457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. , zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., 

zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 

450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., 

zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 

382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., 

zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. , zákona č. 

633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., 

zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., 

zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 

341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. , 

zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 

573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., 

zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 

Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 

693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona 

č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/


zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 

344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., 

zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 

548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., 

zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 

Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 

408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., 

zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 

Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 

304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., 

zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 

570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., 

zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 

556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., 

zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 

258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., 

zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 

405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., 

zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 

Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 

439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., 

zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. 

z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 

154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., 

zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 

474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., 

zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 

Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 

335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., 

zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 

247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., 

zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 

125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., 

zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 

Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 

17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona 

č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., 

zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 

212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., 

zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 

Z. z. zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 

213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., 

zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 

386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., 

zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 

128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z. , zákona č. 287/2021 Z. z., 

zákona č. 310/2021 Z. z., zákon č. 372/2021 Z. z., zákon č. 378/2021 Z. z., zákon č. 395/2021 

Z. z., zákon č. 402/2021 Z. z. a zákon č. 404/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť  

položka 154 znie: 



 

„Položka 154  

a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa 

osobitných predpisov36ta) - z hodnoty určených výrobkov  

0,2 %, 

najmenej 50 eur, pri 

vývoze najviac 2 000 eur 

b) Udelenie povolenia na transfer určených výrobkov /výbušnín36ta) 40 eur 

c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, 

prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb 

týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím - z hodnoty 

položiek s dvojakým použitím  

0,2 %, 

najmenej 50 eur, pri 

vývoze najviac 2 000 eur 

d) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených 

výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím, 

certifikátu konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, 

zápisu do registra pred uskutočnením prvého vývozu pri využití 

všeobecného povolenia pri položkách s dvojakým použitím,  

certifikátu konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, 

dovozného certifikátu výrobkov obranného priemyslu 

 

33 eur 

e) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného 

priemyslu  

2 000 eur 

f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, 

licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej 

licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na 

sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami 

obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného 

priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti 

s výrobkami obranného priemyslu - z hodnoty výrobkov obranného 

priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu 

povolenej v licencii 

0,2 %, 

najmenej 50 eur, najviac 

2 000 eur 

g) Vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu 500 eur 

h) Vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov 

znehodnotených výrobkov obranného priemyslu  

33 eur 

i) Vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov 

obranného priemyslu  

20 eur 

j) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na 

omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom 

omamných látok alebo psychotropných látok  

33 eur 

k) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na 

dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz 

obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u) 

33 eur 

l) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických 

látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n)  

33 eur 

m) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným 

partnerom podľa osobitných predpisov36na) 

30 eur 

n) Vydanie certifikátu o overení dodávky alebo Potvrdenia o dodaní 

množstva určených výrobkov  

50 eur  

o) Vydanie súhlasu na ďalší transfer / vývoz výrobkov obranného 

priemyslu alebo určených výrobkov 

33 eur 

p) Vydanie duplikátu podľa písmen a) až n)  18 eur 



r) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti podľa písmen a), c) a  

f)    

33 eur 

s) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) podľa písmen 

a) až l)  

18 eur 

t) Zvýšenie základu poplatku podľa písmen a), c) a f),    

 

 

0,2% z rozdielu medzi 

novým základom 

poplatku a pôvodným 

základom poplatku, 

najmenej 50 eur, pri 

vývoze najviac do sumy 

2 000 eur  

 

 

Splnomocnenie 

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou a poplatky určené percentuálnou sadzbou sa 

platia bez písomnej výzvy správneho orgánu a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k 

vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania. 

 

Poznámka 

Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín 

a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou 

osobou.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 36n, 36na a 36ta znejú: 

„36n) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 

na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
36na) Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov. 
36ta) Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa 

obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov.“. 

 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 

561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., 

zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z.,  zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 

465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., 

zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 

440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., 

zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 

264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., 

zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. .../2021 

Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 



1. V § 2 ods. 14 sa slová „jednotka uvedená“ nahrádza slovami „jednotka, ktorá spĺňa 

podmienky uvedené“.  

2. V § 17a  ods. 2 úvodnej vete sa slová „Podľa odseku 1 postupuje aj účtovná jednotka 

neuvedená v odseku 1“  nahrádzajú slovami „Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky 

podľa odseku 1 sa môže rozhodnúť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa 

osobitných predpisov22a)“. 

3. V § 17a ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo odseku 2“. 

4. V § 17a odsek 6 znie: 

„(6) Na účtovné jednotky podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné 

predpisy22a) neustanovujú inak.“. 

5. Za § 39w sa vkladá § 39x, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 39x 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2022 

Účtovná jednotka, ktorá nezostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných 

predpisov,22a) postupuje podľa ustanovenia § 17a ods. 2 v znení účinnom od 1. mája 2022 pri 

zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje najskôr k 1. januáru 2023.“. 

 

6. Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, časti „ZOZNAM 

PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“ znie:  

 

„  

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty: 

1. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a 

konsolidovaných účtovných závierkach bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) v znení smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 

7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 

224, 16. 8. 2006). 

2. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných a konsolidovaných 

účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 374, 

31.12.1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006). 

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na 

prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004) – čl. 10 

ods. 1 a 3, čl. 21. 

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite 

ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a 

dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 



84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) – čl. 2 ods. 13, čl. 37, čl. 38 ods. 1, čl. 41, čl. 49, čl. 

53. 

5. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných 

vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých 

podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006) – čl. 1 až 4, čl. 6, čl. 8. 

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných 

závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov 

podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú 

smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013). 

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení 

smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií 

týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 

2014). 

8. Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných 

závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej 

republiky (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).“. 

 

 

Čl. IV 

 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona 

č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., 

zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 

523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., 

zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 

310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 

529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 

592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., 

zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 

599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., 

zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 

Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 

125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., 

zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 

Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 

352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., 

zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 

Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 

112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., 

zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 

125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., 

zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 

Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 

87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., 

zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 

368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona 

č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., 



zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 

390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., 

zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. 

z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 

157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., 

zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 

372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 

426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., 

zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 

397/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

§ 170 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie: 

 

„(24) Sociálna poisťovňa poskytuje na základe písomnej  žiadosti Ministerstvu hospodárstva 

Slovenskej republiky zo svojho informačného systému pseudonymizované údaje 

o poistencoch, o poistných vzťahoch fyzickej osoby,  vymeriavacích základoch a údaje o 

zamestnávateľoch, vrátane historických údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie 

efektivity podporných programov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a pre 

analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie.“. 

 

 

Čl. V 

 

 Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona  

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení zákona č. 160/2005 

Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z. a zákona č. 

211/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

1. V § 5 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o zmluvu 

o zabezpečení záväzku medzi poskytovateľom leasingu a podnikateľom alebo poskytovateľom 

úveru a podnikateľom“. 

 

2. V prílohe sa vypúšťa druhý bod a tretí bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého 

bodu. 

 

Čl. VI 

 

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení  zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona 

č. 87/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z. 

a zákona č. 89/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:  

„n) bezdymové tabakové výrobky sú výrobky podľa osobitného predpisu,1ab) 

  o) elektronické cigarety sú výrobky podľa osobitného predpisu,1ac) 

  p) predaj na diaľku je predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a 

neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet 

prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. ad)“. 

 



Poznámky pod čiarou k odkazom 1ab až 1ad znejú:  

„1ab) § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 89/2016 Z. z.  

1ac) § 2 ods. 3 písm. p) zákona č. 89/2016 Z. z. 

1ad) čl. 2 ods. 2 písm. u) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení. 

 § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 173/2015 

Z. z.“.  

 

2. § 6 vrátane nadpisu znie: 

„§ 6 

Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet 

 

(1) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a 

neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet, 

a) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný 

priestor alebo stojan, 

b) v predajniach s tovarom určeným pre deti, 

c) v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných 

školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch, 

d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov 

a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach. 

 

(2) Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet na diaľku, je možný len v 

prípade, ak je predajca vybavený systémom overovania veku, pomocou ktorého možno v čase 

predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov a poskytne 

Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho 

fungovaní. 

 

(3) Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety osobám mladším ako 18 rokov. 

 

(4) Každý, kto predáva tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety, je povinný odoprieť ich predaj 

osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov. 

 

(5) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie 

a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet z 

automatov.“. 

 

3. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  

„(4) Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú fajčiť tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na 

fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety.“. 

 

4. V § 8 odsek 2 znie:  

„(2) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety je povinný upozorniť verejnosť na 

zákaz podľa § 6 ods. 3 oznamom umiestneným na viditeľnom mieste.“. 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58306/1/ASPI%253A/89/2016%20Z.z.
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58306/1/ASPI%253A/89/2016%20Z.z.


 

5. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:  

„e) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 4.“. 

 

6. V prílohe sa vypúšťa prvý bod a druhý bod.  Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.   

 

Čl. VII 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona 

č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., 

zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona                                 

č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., 

zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona                                     

č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., 

zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona                                   

č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., 

zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona                              

č. 354/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 7 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Takto ustanovená hodnota pozemku sa 

použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom nie starším ako 

tri mesiace pred vydaním právoplatného stavebného povolenia, predloženým najneskôr v lehote 

podľa § 99a ods. 1 alebo ods. 3 alebo § 99b ods. 3. Správca dane môže dať vyhotoviť na vlastné 

náklady kontrolný znalecký posudok. Správca dane pri výpočte dane použije vyššiu hodnotu 

zistenú zo znaleckých posudkov.“. 

2. V § 8 ods. 2 a 5 sa za slovami „dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1“ vypúšťajú slová 

„písm. b), c) a e)“. 

Čl. VIII 

 

 

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 

309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., 

zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 

Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., 

zákona č. 419/2020 Z. z. a zákona č. 282/2021 Z. z. sa mení takto: 

 

1. V § 7 sa vypúšťa odsek 3. 

 

2. V § 8 odsek 1 sa slová „Držiteľ povolenia“ nahrádzajú slovami „Žiadateľ, ktorému 

bolo vydané povolenie (ďalej len „držiteľ povolenia“)“. 

 

3. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).  

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c). 

 

 

 

 



Čl. IX 

 

  

 

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 

330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., 

zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 

Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení 

takto: 

 

1. V § 17 ods. 2 písm. c) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“. 

 

2. Príloha sa vypúšťa.  

 

Čl. X 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene                       

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., 

zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona                               

č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., 

zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona                          

č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., 

zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona                              

č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., 

zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona                                 

č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z. zákona č. 286/2020 Z. 

z.,  zákona č. 319/2020 Z. z., zákon č. 220/2021 Z. z., zákon č. 252/2021, zákon č. 304/2021 Z. 

z. a zákon č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 30 sa za odsek 7 vkladá odsek 8, ktorý znie: 

„(8) Právnická osoba, ktorej jediným štatutárnym zástupcom je jej spoločník, ktorý je 

fyzickou osobou, alebo konateľ, ktorý je fyzickou osobou, na základe zmluvy o výkone funkcie 

konateľa, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto fyzická osoba zároveň zamestnancom 

právnickej osoby je povinná zabezpečiť a plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci 

v rozsahu povinností fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby 

uvedené v odseku 6, ak fyzická osoba v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným 

vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.“.  

 

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.  

 

2. V § 30 odsek 9 sa slová „a 8“ nahrádzajú slovami „a 9“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Príloha č. 9 znie: 

 

„  

 

Príloha č. 9 k zákonu č. 355/2007 Z. z. 

 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení 

kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 

2006). 

2. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú 

spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 330, 5. 12. 1998) v znení 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003). 

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods.1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie 

Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 262, 17. 10. 2000). 

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci 

(šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods.1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované 

znenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 229, 29. 6. 2004). 

5. Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam 

smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 

98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými 

faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 142, 16. 6. 2000) v 

znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006). 

6. Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných 

hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami 

spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 177, 5. 7. 1991) v znení smernice 

Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006). 

7. Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý 

zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu 

smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú. 

v. EÚ L 38, 9. 2. 2006). 

8. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 131, 5. 5. 1998). 

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie 

pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003). 

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia 

pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta 



samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie 

Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002). 

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia 

pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 

2006). 

12. Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí 

riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods.1 smernice 

89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 156, 21. 6. 1990). 

13. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o 

prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou 

toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane 

činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 307, 18. 

11. 1974). 

14. Smernica Rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených 

zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia (Mimoriadne vydanie 

Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. EÚ L 346, 31. 12. 2003). 

15. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu 

zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 5/ zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. 

EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 

(Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 

22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008). 

16. Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú 

požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo 

vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013). 

17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L183, 12. 7. 2002) v znení smernice Komisie 

2006/37/ES z 30. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 94, 1. 4. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia 

Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 296, 15. 11. 2011), nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 39, 8. 2. 2014) a nariadenia Komisie 

(EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015). 

18. Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a 

III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 260, 7. 10. 

2015). 

19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia 

pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 

2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 29. 6. 2013).“. 

 

 

 

 



Čl. XI 

 

 Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. 

z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 

373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., 

zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 

268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., 

zákona č. 277/2020 Z. z. a zákona č. 395/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z. a zákona č. 

296/2021 Z. z. sa mení takto:  

 

1. V § 7 ods. 5 písmeno a) znie: 

„a) pri právnickej osobe obchodné meno alebo názov, adresu sídla a identifikačné číslo 

organizácie a pri fyzickej osobe - podnikateľovi obchodné meno, adresu miesta podnikania a 

identifikačné číslo organizácie,“. 

 

2. V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „vo Vestníku úradu a“. 

 

Čl. XII 

 

  Zákon č. 530/2011 Z. z. o  spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 

69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. 

z., zákona  č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 

360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., 

zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 

396/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení takto: 

 

1. V § 54 ods. 10 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“. 

 

2. V § 54 ods. 11 sa vypúšťa písmeno d).  

 

      Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i). 

 

3. V § 54 ods. 14 písmeno a) znie: 

 

 „a) oznámiť zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo 

s trvalým pobytom žiadateľa, colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku, každú zmenu 

skutočností a údajov podľa odseku 10, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu 

a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov okrem 

údajov o majetkovo prepojených osobách a personálne prepojených osobách so žiadateľom 

a každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 11 písm. b) a c) colnému úradu do 15 dní 

odo dňa jej vzniku,“.  

 

Čl. XIII 

 

 Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 

Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 

177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., 

zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa 

takto: 



 

1.  V § 5 odsek 12 znie: 

„(12) Vláda môže odvolať predsedu úradu aj vtedy, ak úrad poruší ustanovenia tohto 

zákona o zverejňovaní cenových rozhodnutí a údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch 

vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú  započítané do určenej alebo schválenej 

ceny podľa § 14 ods. 12.“. 

 

2. V § 10 písm. f) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie: 

„7. zoznam držiteľov potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji podľa osobitného 

predpisu,21aa)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie: 

„21aa) § 4b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“. 

 

Doterajší siedmy bod až trinásty bod sa označujú ako ôsmy bod až štrnásty bod. 

 

3. V § 13 ods. 2 písm. i) a § 29 ods. 7 sa slová „a 6“ nahrádzajú slovami „a 8“. 

 

4. V § 14 ods. 12 prvá veta znie: „Spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím zverejní 

úrad na svojom webovom sídle údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu 

investícií a primeranom zisku, ktoré sú  započítané do určenej alebo schválenej ceny pre 

regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f),  

§ 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e).“. 

 

5. V § 14 odsek 14 znie: 

„(14) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie údajov o 

ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú 

započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) 

až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e), okrem 

informácií, ktoré sa nezverejňujú podľa odseku 13.“. 

  

6. V § 17 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo schválení ceny“. 

 

7. V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 

„i) to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie.“. 

 

8. V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).  

 

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená e) až o). 

 

9. V § 29 ods. 2 sa za slová „súčasťou vertikálne integrovaného podniku“ vkladajú slová 

„a vykonáva najmenej jednu z činností prenos elektriny, distribúcia elektriny, preprava plynu, 

distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu alebo 

uskladňovanie plynu“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Úrad v konaní o schválení zmluvy 

o poskytovaní služieb alebo zmene zmluvy rozhodne do 45 dní od začatia konania. Ak úrad 

nerozhodne o návrhu regulovaného subjektu v lehote 45 dní, predpokladá sa, že úrad vydal 

rozhodnutie, ktorým schválil zmluvu o poskytovaní služieb alebo zmenu zmluvy; úrad vydá na 

žiadosť regulovaného subjektu do piatich pracovných dní potvrdenie o tejto skutočnosti.“. 

 

10. V § 29 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť na nevzťahuje na regulovaný 

subjekt, ktorý je dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu.“. 



 

11. V § 29 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú: 

             „ (4) Obchodnú verejnú súťaž regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť 

v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku nie je 

povinný vyhlásiť, ak 

a) obstaráva zákazku, ktorou nezabezpečuje výkon regulovanej činnosti,  

b) nastala havária alebo mimoriadna situácia ohrozujúca život, zdravie, majetok osôb 

alebo životné prostredie,  

c) na trhu existuje len jeden výhradný dodávateľ disponujúci autorskými právami alebo 

inými právami k predmetu obstarávania alebo 

d) sa zákazka obstaráva prostredníctvom burzy alebo obchodných portálov. 

 

(5) Regulovaný subjekt, ktorý nevyhlási obchodnú verejnú súťaž z niektorého 

z dôvodov uvedených v odseku 4, oznámi bez zbytočného odkladu úradu dôvod nevyhlásenia 

obchodnej verejnej súťaže, popis predmetu zákazky, obchodné meno spoločnosti, sídlo 

spoločnosti a identifikačné číslo vybraného realizátora zákazky, ktorý je právnickou osobou, 

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo vybraného realizátora zákazky, ktorý 

je fyzickou osobou-podnikateľom a predpokladanú hodnotu zákazky.“.  
 

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 14. 

 

12. V § 29 odsek 7 znie: 

 

„ (7) Regulovaný subjekt podľa odseku 3 je povinný 

a) oznámiť úradu v elektronickej podobe predmet obchodnej verejnej súťaže a 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to bez zbytočného odkladu po vyhlásení obchodnej 

verejnej súťaže a zaslať úradu v elektronickej forme všetky súťažné podklady, ktoré sa 

sprístupňujú potenciálnym účastníkom obchodnej verejnej súťaže; termín a spôsob tohto 

oznámenia musí úradu umožniť výkon práv podľa tohto odseku,  

b) zaslať úradu v elektronickej podobe zoznam všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili 

do obchodnej verejnej súťaže, vrátané tých, ktorí svoju prihlášku vzali späť, a to najneskôr do 

dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do obchodnej verejnej súťaže,  

c) oznámiť úradu v elektronickej podobe termín a miesto vyhodnotenia návrhov 

predložených do obchodnej verejnej súťaže najneskôr tri dni pred ich vyhodnotením,  

d) oznámiť úradu výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže do 30 dní po 

ukončení obchodnej verejnej súťaže, pričom súčasťou vyhodnotenia sú aj identifikačné údaje 

všetkých uchádzačov prihlásených do súťaže tak, aby bolo možné na účel kontroly totožnosť 

uchádzačov spojiť s podanými návrhmi,  

e) vyžiadať si do 5 dní po ukončení obchodnej verejnej súťaže od uchádzača v 

obchodnej verejnej súťaži, ktorý si prevzal súťažné podmienky, ale návrh do súťaže nepredložil 

alebo už predložený návrh vzal späť, zdôvodnené stanovisko, prečo návrh do súťaže nepredložil 

alebo ho vzal späť, a to v lehote zaslania do 10 dní; stanovisko regulovaný subjekt doručí úradu 

elektronicky do 30 dní po ukončení obchodnej verejnej súťaže.“. 

 

13. V § 29 ods. 9 sa v celom texte slová „odsekov 2 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 

2 a 8“. 

 

14. V §29 ods. 10 sa v celom texte slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“. 

 

15. V § 31 odsek 4 znie: 



„(4) Kontrola sa začína dňom predloženia poverenia úradu na vykonanie kontroly (ďalej 

len „poverenie“) zamestnancom úradu štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu alebo 

doručením poverenia kontrolovanému subjektu. Poverenie je dokladom, ktorý oprávňuje 

zamestnanca úradu vykonať kontrolu v kontrolovanom subjekte.“. 

 

16. V §  31 ods. 6 písm. a) druhom bode sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa 

tieto slová: „ak sa poverenie predkladá“. 

 

17. V § 31 ods. 6 písm. b) úvodnej vete sa za slovo „subjekt“ vkladá čiarka a slová „ak 

sa poverenie predkladá,“. 

 

18. V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o námietkach sa 

nemožno odvolať.“. 

 

19. V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).  

 

Doterajšie písmená t) až ak) sa označujú ako s) až aj). 

 

20. V § 36 ods. 1 písm. aa) sa slová „§ 29 ods. 2, 4, 5 alebo 6“ nahrádzajú slovami „ 

§ 29 ods. 2, 6, 7 alebo ods. 8“. 

 

21. V § 36 ods.  3 písmená a) a b) znejú:  

„a) od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), y), aa), 

ac) a ai), 

b) od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až 

m), p), q), s) až w), x), z), ab), ad) až ah) a aj),“. 

 

22. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 41a 

Opatrenia v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie 

 

(1) Ak platnosť rozhodnutia, potvrdenia alebo stanoviska má skončiť počas vyhláseného  

výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) 

alebo do 30 dní od jej skončenia, predlžuje sa o 60 dní od  jej skončenia. 

 

(2) Ak úrad vydá rozhodnutie, potvrdenie alebo stanovisko skôr ako 60 dní od skončenia 

krízovej situácie, platnosť predchádzajúceho rozhodnutia, potvrdenia alebo stanoviska sa 

skončí dňom uvedeným v novom rozhodnutí, potvrdení alebo stanovisku. 

 

(3) Lehoty na vydanie rozhodnutia, potvrdenia alebo stanoviska, ktoré majú uplynúť 

počas krízovej situácie neuplynú skôr ako 60 dní od jej skončenia.“. 

 

23. V prílohe sa vypúšťa prvý bod.  

Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označujú ako prvý bod až piaty bod..  

 

Čl. XIV 

  

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/20210101#paragraf-29.odsek-2
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102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., 

zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z. a zákona č. 

419/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 8 sa vypúšťa odsek 5. 

 

2. V § 17 ods. 15 sa slová „ho doručí úradu“ nahrádzajú slovami „informuje úrad 

o mieste zverejnenia cenníka na svojom webovom sídle“.  

 

3. V § 17a ods. 4 písm. d) sa za slovom „reklamácií“ vypúšťa čiarka a slovo „sťažností“. 

 

4. V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:  

„g) započítať preplatok odberateľa elektriny so svojou splatnou pohľadávkou, ktorá 

vznikla na základe zmluvy podľa § 26 ods. 1 alebo § 26 ods. 9, ak sa s odberateľom 

elektriny nedohodnú inak.“. 

 

5. V § 34 ods. 2 sa vypúšťa písmeno p).  

     

Doterajšie písmená q) až t) sa označujú ako písmená p) až s). 

 

6. V § 35 ods. 1 písm. l) a m) sa slová  „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.  

 

7. V § 40 ods. 8 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“. 

 

8. § 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: 

„(16) Prevádzkovateľ sústavy nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou 

činnosťou, ak poškodený nemá súhlas prevádzkovateľa sústavy podľa odseku 14 alebo stavba 

bola zriadená v rozpore s týmto súhlasom.“. 

 

9. V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:  

 „e) započítať preplatok odberateľa plynu so svojou splatnou pohľadávkou, ktorá 

vznikla na základe zmluvy podľa § 47 ods. 1 alebo § 47 ods. 8, ak sa s odberateľom plynu 

nedohodnú inak.“. 

10. V § 69 ods. 2 sa vypúšťa písmeno q).  

  

   Doterajšie písmená r) až v) sa označujú ako písmená q) až u). 

 

11. V § 70 ods. 1 písm. i) a j) sa slová „písm. t)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.  

 

12. § 80 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Prevádzkovateľ siete nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou, ak 

poškodený nemá súhlas prevádzkovateľa siete podľa odseku 4 alebo bola stavba zriadená v 

rozpore s týmto súhlasom.“. 

 

13. § 87 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

„(6) Prevádzkovateľ potrubia nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou 

činnosťou, ak poškodený nemá súhlas prevádzkovateľa potrubia podľa odseku 3 alebo bola 

stavba zriadená v rozpore s týmto súhlasom.“. 

 



14. V § 89 ods. 1 sa vypúšťajú slová  „§ 8 ods. 5,“, slová „r) až t)“ sa nahrádzajú slovami 

„q) až s)“ a slová „t) až v)“ sa nahrádzajú slovami „s) až u)“.  

 

15. V § 90 písm. a) sa vypúšťajú slová „§ 8 ods. 5,“, slová „l) až q)“ sa nahrádzajú 

slovami „l) až p)“ a slová „m) až s)“ sa nahrádzajú slovami „m) až r)“.  

 

16. V § 91 ods. 1 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „§ 8 ods. 5 na podnikanie 

podľa § 6 ods. 2 písm. d) až h),“. 

 

17. V § 91 ods. 1 písm. c) sa slová „r) až t)“ nahrádzajú slovami „q) až s)“ 

 

18. V § 91 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 8 ods. 5,“. 

 

19. V § 91 ods. 2 písm. f) sa slová „l) až q)“ nahrádzajú slovami „l) až p)“ a slová „m) 

až s)“ sa nahrádzajú slovami „m) až r)“. 

 

Čl. XV 

 

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení 

zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. , zákona 

č. 302/2018 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: 

„(3) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje na základe písomnej žiadosti 

ministerstvu zo svojho informačného systému údaje získané z daňových priznaní k dani 

z príjmov právnickej osoby, k dani z pridanej hodnoty a k dani z príjmov fyzickej osoby (typ 

B) vrátane identifikačného čísla organizácie, daňového identifikačného čísla a identifikačného 

čísla pre daň z pridanej hodnoty v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie efektivity 

podporných programov ministerstva a pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské 

prostredie na úrovni podnikateľov. Ministerstvo je povinné osobné údaje získané podľa prvej 

vety anonymizovať ihneď, ako je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich získania. 

Ministerstvu sa zakazuje profilovanie osôb na základe údajov získaných podľa prvej vety. 

 

(4) Ministerstvo je povinné osobné údaje získané podľa osobitných predpisov 15a) 

anonymizovať ihneď, ako je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich získania. 

Ministerstvo nesmie profilovať osoby na základe údajov podľa prvej vety.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie: 

„15a) § 170 ods. 24 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov.“. 

 

 

Čl. XVI 

 

 Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 215/2019 Z. z. 

a zákona č. 259/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 

 

1. § 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:  



„(7) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné 

citovanie časti pôvodnej slovenskej technickej normy alebo časti pôvodnej technickej 

normalizačnej informácie zverejnenej podľa § 15a ods. 2 bezodkladne, najneskôr do desiatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu.“. 

 

2. Doterajší text § 15a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:  

„(2) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán môže rozhodnúť o bezodplatnom 

poskytnutí pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej 

informácie, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu 

v čase mimoriadnej situácie.23a) Úrad poskytne prístup k pôvodnej slovenskej technickej norme 

alebo k pôvodnej technickej normalizačnej informácii podľa prvej vety jej zverejnením na 

svojom webovom sídle po dobu trvania mimoriadnej situácie. Pri poskytnutí pôvodnej 

slovenskej technickej normy podľa prvej vety neplatí povinnosť uhradiť výdavky za jej 

poskytnutie ustanovené pre orgán štátnej správy podľa § 12 ods. 2 po dobu trvania mimoriadnej 

situácie.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:  

„23a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“. 

 

 

Čl. XVII 

  

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022. 

 

 


