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Cieľom tohto dokumentu je informovať širokú podnikateľskú verejnosť o aktuálnych 

zmenách v legislatíve upravujúcej podmienky podnikania v Slovenskej republike, najmä 

s ohľadom na malé a stredné podniky (MSP). Dokument reflektuje najmä na zmeny prijaté za 

predchádzajúci štvrťrok, ale sú v ňom uvedené aj informácie o predpisoch, ktoré boli prijaté 

v skoršom období a ktoré v dohľadnej dobe iba nadobudnú účinnosť. Informácie v dokumente 

sú radené chronologicky podľa ich publikovania v Zbierke zákonov.  
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období 

 

Por. 

číslo 

Novelizovaný predpis 

 

Názov legislatívneho predpisu 

 

Pozn.1 

 

1 

Zákon č. 170/2018 Z. z. o 

zájazdoch, spojených službách 

cestovného ruchu, niektorých 

podmienkach podnikania v 

cestovnom ruchu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách 

cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v 

cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

2 

 

2 

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z 

poistenia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

2 

 

3 

 

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe 

a uvádzaní liehu na trh v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 290/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 

v znení neskorších predpisov 

 

1 

 

4 

 

Zákon č. 506/2009 Z. z. 

o ochranných známkach  

Zákon č. 291/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

 

1 

 

5 

Nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 300/2018 Z. z., 

ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2019 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., 

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 

 

1 

 

6 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 323/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

 

1 

 

7 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1 

 

8 

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri 

mimovládnych neziskových 

organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1 

 

9 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

 

2 

 

10 

Zákon č. 98/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z minerálneho 

oleja v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 352/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 

nápojov v znení neskorších predpisov. 

 

1 

                                                           

 
1 Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov. 
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Por. 

číslo 

Novelizovaný predpis 

 

Názov legislatívneho predpisu 

 

Pozn.1 

 

11 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

 

1 

 

12 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1 

 

 

 

13 

Zákon č. 289/2008 Z. z. o 

používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o 

zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 

511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

Zákon č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 

pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

 

 

 

2 

 

14 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

2 

 

15 

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a 

lesných pozemkov a o zmene 

niektorých zákonov 

Zákon č. 2/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o 

zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1 

 

16 

Zákon č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1 

ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  1.Q 2019 (01.01.2019-31.03.2019)  

 

Informácie o prijatí zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného 

ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

  

Dňa 15.05.2018 došlo Národnou radou Slovenskej republiky k schváleniu znenia 

zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých 

podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o zájazdoch“ alebo len „zákon“). Predmetný zákon nadobudol účinnosť dňa 

01.01.2019. Tento zákon ruší pôvodný zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach 

podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 170/2018 Z. z. vypustil z Občianskeho 

zákonníka celé znenie zmluvy o obstaraní zájazdu (ustanovenia § 741a až § 741k). Nová 
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právna úprava je výsledkom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných 

službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 

90/314/EHS. 

V zmysle dôvodovej správy bolo všeobecným cieľom prijatého zákona odstrániť 

nejasnosti a medzery v predošlej právnej úprave a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 

cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených cestovných služieb v súlade s vyššie uvedenou 

smernicou. 

Predmetom právnej úpravy zákona o zájazdoch sú: práva a povinnosti súvisiace s 

poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo s poskytovaním 

spojených služieb cestovného ruchu; pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti cestovného 

ruchu; niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu; zodpovednosť a sankcie za 

porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 

V porovnaní s predošlou právnou úpravou došlo k právnemu zakotveniu užšie 

špecifikovanej definície pojmu zájazd, pričom došlo k jeho pozitívnemu aj negatívnemu 

vymedzeniu. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 170/2018 Z. z. zájazdom je 

kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) 

(službou cestovného ruchu sa rozumie: preprava; ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou 

prepravy a nie je určené na účel bývania; prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových 

motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A; alebo 

iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu 

uvedených v prvom bode, druhom bode alebo treťom bode) zakúpených na účel tej istej cesty, 

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho 

alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením zmluvy o zájazde, alebo 

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb 

cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu 

1. zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa cestujúci 

zaviazal k úhrade ich ceny, 

2. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu, 

3. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného 

ruchu“ alebo obdobným označením, 

4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z 

rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo 

5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných 

systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe 

cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu 

cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom 

alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po 

potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu. 

 

Predmetný zákon v ustanovení § 3 ods. 2 pojem zájazd vymedzuje aj negatívne a to 

v znení: zájazdom nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v § 

2 písm. a) prvom bode, druhom bode alebo treťom bode a jednej inej služby cestovného ruchu 

alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) štvrtého bodu, ak 

a) tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb 

cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných 
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služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb 

cestovného ruchu, alebo 

b) si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania 

služby cestovného ruchu uvedenej v § 2 písm. a) prvom bode, druhom bode alebo treťom 

bode. 

 

Spojené služby cestovného ruchu predstavujú ďalší z nových pojmov upravených 

zákonom o zájazdoch. Spojenými službami cestovného ruchu sa rozumie kombinácia najmenej 

dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu, zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré 

netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené 

samostatné zmluvy. Za spojené služby cestovného ruchu sa bude považovať kombinácia 

služieb poskytnutá ak je cestujúcemu 

a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s 

predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za 

každú službu cestovného ruchu, alebo 

b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby 

cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí 

najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu. V zákone je 

uvedená aj negatívna definícia pojmu spojené služby cestovného ruchu. 

 

Prevádzkovať cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru je možné len na základe 

živnostenského oprávnenia. Doteraz bolo možné uzavrieť zmluvu o obstaraní zájazdu, po 

prijatí zákona o zájazdoch je možné uzavrieť zmluvu o zájazde a to medzi subjektmi – 

cestovnou kanceláriou a cestujúcim. Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá 

predáva zájazd, je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním 

ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, poskytnúť cestujúcemu 

informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 1 časti A alebo 

časti B zákona. Predmetná zákonná povinnosť má umožniť cestujúcemu porovnať si 

poskytované služby viacerých cestovných kancelárií. Podľa nového znenia zákona o zájazdoch 

došlo k predĺženiu lehoty na uplatnenie reklamácie zájazdu cestujúcim a to do dvoch rokov 

odo dňa skončenia zájazdu, lebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť 

podľa zmluvy o zájazde. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Národná rada SR dňa 20.06.2018 schválila zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov s nadobudnutím účinnosti odo dňa 01.01.2019. Ako 

naznačuje názov zákona, predmetom úpravy je daň z poistenia. V dôvodovej správe k zákonu 

o dani z poistenia sa uvádza, že dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú 

doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia 

zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje 

aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom vo výške 

8 % z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 

a uzavretých od tohto dátumu. 

Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ktoré sú uvedené 

v prílohe č. 1 príslušného zákona. Daň z poistenia sa nevzťahuje na povinné zmluvné poistenie 

(PZP). V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 213/2018 Z. z. sú povinné platiť daň z poistenia 

poisťovne a tiež: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190101#paragraf-2.odsek-1.pismeno-a.bod-2
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a) poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku; 

ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe podľa písmena b), je platiteľom v rozsahu 

poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje, 

b) právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné 

riziko umiestnené v tuzemsku. 

 Sadzba dane zo základu dane je 8 % na poistenie uvedené v prílohe č. 1 zákona 

okrem PZP. Daň z poistenia sa považuje za daňový výdavok, v prípade ak je povinnou osobou 

sám daňovník v postavení poistníka alebo ide o preúčtované náklady poistenia. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej 

dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 

 

Národná rada SR dňa 20.09.2018 schválila zákon č. 290/2018 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 

v znení neskorších predpisov. Predmetná novela nadobudla účinnosť dňa 01.01.2019. Podľa 

dôvodovej správy, cieľom novej právnej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátov z 

vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne 

stanovených podmienok. 

Za súkromnú výrobu destilátu sa považuje nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby 

zameraná na výrobu destilátu v súlade s týmto zákonom a zákonom o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov. Do znenia zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh bolo zapracované 

ustanovenie § 10 s názvom súkromná výroba destilátu. Predmetné ustanovenie upravuje 

nasledovné podmienky súkromnej výroby destilátu. Súkromnú výrobu destilátu môže 

vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 21 rokov veku, nebola odsúdená za trestný 

čin a ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo 

priestupku podľa osobitného predpisu, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení 

pokuty uplynuli viac ako tri roky. 

Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 

objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu v 

kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby podľa odseku 1 žijúce v spoločnej 

domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne. Súkromnú 

výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100-litrovom, na výrobu destilátov 

vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“) vo 

vlastníctve fyzickej osoby. 

Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej 

osoby alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby, 

ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo 

užívania nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z 

vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej 

činnosti alebo med z vlastnej produkcie. Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu 

nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Fyzická osoba je povinná 

oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia Ministerstvu pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. 
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Súkromne vyrobené destiláty podliehaniu spotrebnej dani z alkoholických nápojov. 

Daňová povinnosť fyzickej osobe vzniká uvedením destilačného zariadenia do prevádzky. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení 

neskorších predpisov 

Národná rada SR dňa 12.09.2018 schválila zákon č. 291/2018 Z.z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novelizácia zákona o ochranných 

známkach nadobudla účinnosť dňa 14.01.2019. 

Transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o 

aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok došlo 

k doplneniu a zmene vnútroštátneho zákona o ochranných známkach. Podstatou novelizácie 

zákona je upustenie od podmienky grafického vyjadrenia ochrannej známky. Podstata zmeny 

spočíva vo vytvorení priestoru pre zápis aj netradičných druhov ochranných známok, ale aj 

posilnenie práv majiteľov ochrannej známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len 

ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom. 

 

Informácie o prijatí  Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 

Vláda Slovenskej republiky dňa 10.10.2018 ustanovila sumu minimálnej mzdy na rok 

2019 na: 

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

 

Informácie o zmene zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov 

Národná rada SR dňa 23.10.2018 schválila zákon č. 323/2018 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

s nadobudnutím účinnosti dňa 01.01.2019 (ďalej len „zákon o DPH“). Uvedenou novelou 

došlo k zníženiu sadzby DPH na ubytovacie služby. Z pôvodnej 20 % sadzby dane sa nová 

sadzba DPH na ubytovacie služby znížila na 10 %. Znížená sadzba dane sa uplatní nie len na 

hotelové a podobné ubytovacie služby, ale aj na ubytovacie služby v študentských domovoch 

alebo internátoch služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov 

a pod. 

Ďalšie zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 01.01.2019 spôsobil zákon č. 369/2018 

Z. z.. K schváleniu tohto predpisu NR SR došlo dňa 29.11.2018. Predmetnou novelou došlo 

k zmene v definícii pojmu „obrat“, pričom došlo k nahradeniu pojmov príjmy a výnosy. 

V zmysle nového znenia ustanovenia § 4 ods. 7 zákona o DPH sa obratom rozumie hodnota 

bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú 

oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích 

služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené 

od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo 

služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného 

hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku. 
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Vypustením ustanovenia § 4c zo znenia zákona o DPH došlo k zrušeniu skladania 

zábezpeky na DPH. V nadväznosti na uvedené, podľa § 85kg ods. 2 rozhodnutia o zložení 

zábezpeky na daň podľa § 4c vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú. Daňový úrad 

peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, 

ktorá do 31. decembra 2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 28. februára 

2019. 

Znenie ustanovenia § 38 zákona o DPH prešlo viacerými zmenami. Predmetné 

ustanovenie upravuje dodanie a nájom nehnuteľností. Novelou, však došlo k zmenám 

týkajúcich sa oslobodenia od DPH pri dodaní stavby. V zmysle účinného znenia § 38 ods. 

1 odo dňa 01.01.2019 oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane 

stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo 

dňa: 

a) kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po 

piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane 

skôr, 

b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku 

vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 

40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác; hodnotou stavby pred začatím 

stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena 

porovnateľnej stavby na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác, 

c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku 

ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby; podstatnou 

zmenou podmienok doterajšieho užívania stavby sa rozumie vynaloženie nákladov na 

stavebné práce vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. 

Podľa doterajšej právnej úpravy bolo oslobodené od dane dodanie stavby, vrátane 

dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak bolo dodanie uskutočnené: a) 

po piatich rokoch odo dňa prvej kolaudácie stavby, alebo b) po piatich rokoch odo dňa 

začatia prvého užívania tejto stavby. 

Podľa nového znenia ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o DPH platiteľ, ktorý prenajíma 

nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude 

oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome 

alebo ich častí. 

V závere ustanovenia § 38 zákona o DPH došlo k doplneniu odsekov 7 až 9, čím bol 

zákon doplnení o oslobodenie od dane ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý 

byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, dodanie je oslobodené od 

dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa 

a) kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo 

nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, 

apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr, 

b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového 

priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto 

stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového 

priestoru pred začatím stavebných prác; hodnotou bytu, apartmánu alebo nebytového 

priestoru pred začatím stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá 

nie je nižšia ako cena porovnateľného bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru na 

voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác, 

c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby, bytu, apartmánu alebo nebytového 

priestoru po vykonaní stavebných prác na spoločných častiach stavby alebo jednotlivom 
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byte, apartmáne alebo nebytovom priestore, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene 

podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru; 

podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového 

priestoru sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % z 

hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác. 

V zmysle § 38 ods. 8 zákona o DPH platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá 

spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa odseku 1 alebo odseku 7, sa môže rozhodnúť, 

že dodanie stavby alebo časti stavby nebude oslobodené od dane; to neplatí pri dodaní stavby 

určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom 

dome. Ak platiteľ dodá stavbu, ktorá je určená na bývanie, a aj na účel iný ako na bývanie, 

môže sa rozhodnúť, že dodanie stavby nebude oslobodené od dane len v časti, ktorá nie je 

určená na bývanie. 

Apartmánom v bytovom dome sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností v bytovom 

dome, ktorý je spôsobilý plniť rovnakú funkciu ako byt. 

Legislatívne zmeny sa dotkli aj ustanovenia § 54 zákona o DPH upravujúcom odpočet 

dane pri investičnom majetku a zároveň došlo k doplneniu právnej úpravy o ustanovenie § 

54d predmetného zákona, ktorým sa zavádza odpočítanie dane pri nehnuteľnom majetku 

v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie. 

 

Informácie o zmene a doplnení  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon 

o VO“). K schváleniu tejto rozsiahlej novely zákona o verejnom obstarávaní došlo Národnou 

radou SR dňa 27.11.2018. 

Novelizované znenie zákona o verejnom obstarávaní bolo doplnené o ustanovenie 

§ 1 ods. 14 upravujúce pôsobnosť zákona o VO. V zmysle tohto ustanovenia sa zákon o VO 

nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 

jeden kalendárny rok. Týmto znením ustanovenia § 1 ods. 14 zákona o VO došlo k vypusteniu 

zákaziek malého rozsahu z procesu verejného obstarávania. 

V ustanovení § 5 ods. 3 a 4 zákona o VO došlo k zmene spočívajúcej vo zvýšení 

finančných limitov pre civilné podlimitné zákazky. Podlimitná civilná zákazka zadávaná 

verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný 

limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 

a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie 

služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO, 

b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o 

VO, 

c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je 

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka 

na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný 

limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu 
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kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie ako jeden kalendárny rok, 

b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia 

ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v 

priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 

dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

Pokiaľ ide o dĺžku uchovávania dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním, 

došlo k predĺženiu lehoty z pôvodných 5 rokov na 10 rokov (od uzatvorenia zmluvy). Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s 

dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, 

bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie v uvedenej lehote. (ustanovenie § 24 ods. 1 

zákona o VO) 

Novelou č. 345/2018 Z. z. sa zmenila definícia elektronického trhoviska. Po zmene 

definície nie je možné zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác cez elektronické 

trhovisko. 

Zmeny nastali v ustanovení § 49 zákona o VO nazvanom predkladanie ponúk. 

V dôsledku zavedenia elektronizácie verejného obstarávania, predmetnou novelou došlo 

k zrušeniu pôvodného § 49 ods. 5 zákona o VO, čím sa zo znenia zákona odstránil tzv. 

dvojobálkový systém, ktorý spočíval v tom, že „ponuka sa predkladala tak, aby obsahovala 

osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, 

označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa 

zabezpečí elektronickými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita 

jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.“ Nahradené znenie § 49 ods. 

5 ukladá uchádzačovi, ktorý nevypracoval ponuku sám povinnosť: Ak uchádzač 

nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 

vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, 

obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné 

číslo, ak bolo pridelené. Nesplnenie si uvedenej povinnosti, môže viesť k uloženiu pokuty do 

výšky 5 000 EUR. 

Dynamický nákupný systém upravený v ustanovení § 58 zákona o VO prešiel zmenou, 

pričom novela spresnila jeho definíciu a zároveň došlo k úprave aj ďalších nasledovných 

ustanovení (§ 59 až § 61 zákona o VO) týkajúcich sa dynamického nákupného systému. 

V zmysle nového zákonného znenia dynamický nákupný systém je elektronický proces 

určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu 

definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých 

charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Dynamický 

nákupný systém má za úlohu zrýchliť a spružniť proces verejného obstarávania. 

K viacerým zmenám došlo aj v ustanoveniach upravujúcich zadávanie podlimitných 

zákaziek (§ 108), podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (§ 109), podlimitné 

zákazky bez využitia elektronického trhoviska(§ 112), zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami (§ 117). 

V zmysle nového znenia ustanovenia § 164 ods. 3 zákona o VO žiadosť o nápravu sa 

doručuje 
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a) v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom 

ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie žiadosti 

o nápravu umožňuje, 

b) v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu 

neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, 

nerealizuje funkcionalitou informačného systému. 

Ustanovenie § 170 zákona o VO pomenované ako Námietky bolo doplnené o ods. 8 až 

10, ktorý upravuje doručovanie námietok. Predmetná úprava súvisí s elektronizáciou 

verejného obstarávania. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Národná rada SR dňa 27.11.2018 schválila zákon č. 346/2018 Z. z. o registri 

mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s nadobudnutím účinnosti odo dňa 01.01.2019. Podľa znenia dôvodovej správy cieľom zákona 

je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a 

jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých 

registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nakoľko doteraz 

vedené registre predmetných subjektov nezhromažďovali relevantné, aktuálne údaje a ani 

údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu organizácií, došlo k prijatiu 

predmetného zákona so zámerom vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register 

mimovládnych neziskových organizácií. 

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií upravuje zriadenie registra 

mimovládnych neziskových organizácií; zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra; 

zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie. Správcom a prevádzkovateľom 

registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo má uviesť register 

mimovládnych neziskových organizácií do prevádzky do dvoch rokov od nadobudnutia 

účinnosti tohto zákona. 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona sa do predmetného registra zapisujú údaje 

o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorými sú: nadácie, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové 

organizácie a organizácie zamestnávateľov, organizácie s medzinárodným prvkom. Zákon tiež 

upravuje rozsah údajov, ktoré sa do registra zapisujú. Register sa vedie v elektronickej podobe, 

pričom sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na 

webovom sídle ministerstva vnútra. 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

Národnou radou Slovenskej republiky bol dňa 07.12.2018 schválený zákon č. 376/2018 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 01.01.2019 pričom do § 13 Zákonníka 

práce doplnil odsek 5 v znení: Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok 

a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak 

postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane 

mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. 
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V nadväznosti na vyššie uvedené bola do ustanovenia § 43 ods. 4 doplnená veta, ktorá 

upravuje absolútnu neplatnosť ustanovenia pracovnej zmluvy, ktorý ukladá povinnosť 

mlčanlivosti o pracovných podmienkach zamestnancovi. Podľa § 43 ods. 4 druhej vety: 

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje 

zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových 

podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné. V zmysle uvedenej novelizácie 

Zákonníka práce, by zamestnávatelia predmetné ustanovenia o dodržiavaní mlčanlivosti 

zamestnanca o pracovných a mzdových podmienkach v pracovných zmluvách mali odstrániť 

a tak zosúladiť novú právnu úpravu s obsahom práv a povinností zamestnancov. 

Od 01.01.2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 347/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony medzi nimi aj Zákonník práce. Predmetná novelizácia do 

Zákonníka práce dopĺňa nové ustanovenie § 152a, ktorý svojím znením upravuje podmienky 

rekreácie zamestnancov. Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnancovi má 

zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý 

zamestnáva menej ako 50 zamestnancov túto povinnosť stanovenú zákonom nemá, avšak 

môže poskytnúť príspevok na rekreáciu dobrovoľne. Pričom sa za počet zamestnávaných 

zamestnancov rozumie, priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci 

kalendárny rok. Poskytnutie príspevku na rekreáciu je možné zamestnancovi, ktorý: 

 o príspevok zamestnávateľa požiada; 

 pracuje v pracovnom pomere nepretržite najmenej 24 mesiacov; 

 pracuje na základe pracovnej zmluvy. 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu v sume 55 % 

oprávnených výdavkov najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Oprávnenými 

výdavkami v zmysle ustanovenia § 152a ods. 4 Zákonníka práce sú preukázané výdavky 

zamestnanca na: 

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na 

území Slovenskej republiky, 

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie 

služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky, 

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého 

súčasťou môžu byť stravovacie služby, 

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na 

území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo 

niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; 

za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do 

starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom 

v spoločnej domácnosti. 

Rekreačný príspevok sa vzťahuje aj na oprávnené výdavky vynaložené zamestnancom 

počas rekreácie trávenej spolu s manželom, vlastným dieťaťom, dieťaťom zverenom 

zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťom 

zverenom zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inou osobu 

žijúcou so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na 

rekreácii. 

Zamestnávateľ si môže zvoliť formu vyplácania príspevku na rekreáciu a to, buď formou 

rekreačného poukazu (podoba elektronickej platobnej karty) alebo v peňažnej forme. Pri 
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peňažnej forme si všetky náklady spojené s rekreáciou zamestnanec uhradí sám a po skončení 

rekreácie, najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je zamestnanec povinný 

zamestnávateľovi preukázať oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov (doklady 

musia obsahovať označenie zamestnanca). Následne je zamestnávateľ povinný zamestnancovi 

poskytnúť príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 

oleja v znení neskorších predpisov 

 

 Dňa 29.11.2018 došlo Národnou radou SR k schváleniu zákona č. 352/2018 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z 

alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Novela zákona o spotrebnej dani 

nadobudla účinnosť 01.01.2019, pričom znížila sadzbu dane pre tento kalendárny rok (do 

31.12.2019) na motorový benzín kód kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 

2710 12 49 z pôvodných 554 eur/1000 l na 547 eur/1 000 l. Od 01.01.2020 však sadzba dane 

na uvedený motorový benzín bude vo výške 555 eur/1 000 l. O jeden euro cent bol znížený aj 

plynový olej (motorová nafta) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 

2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 z 394 eur/ 1 000 l 

na 393eur/1 000 l. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov 

Národná rada SR dňa 04.12.2018 schválila zákon č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 01.01.2019. 

Vyššie uvedenou novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa 

má zabezpečiť on-line pripojenie všetkých elektronických registračných pokladníc na 

portál finančnej správy, tzv. systém e-kasa. Podľa dôvodovej správy systém e-kasa 

predstavuje systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní 

integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu 

finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime. 

Zákonodarca si od prijatia tejto novely sľubuje, že systém e-kasa bude pre podnikateľov 

znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, zníženie nákladov pri 

prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie 

podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Systém e-kasa 

má napomôcť v boji proti daňovým únikom spočívajúcim v obchádzaní povinného evidovania 

tržieb v pokladnici.  

Ustanovenie § 2 zákona č. 289/2008 Z. z. bolo rozšírené o základne pojmy zákona a ich 

vysvetlenie. V zmysle predmetného ustanovenia sa pokladnicou e-kasa klient rozumie on-

line registračná pokladnica. Pričom za on-line registračnú pokladnicu sa považuje súbor 

pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 1. štvrťrok 2019 

 

zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré 

zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle, a ďalších 

prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona. Zákon vo svojom 

texte vysvetľuje aj ďalšie pojmy súvisiace so systémom e-kasa. 

Novela zákona sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí sú v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. 

povinní evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytnutia služieb v registračnej 

pokladnici a tiež na dovozcov a distribútorov registračných pokladníc. Podľa ustanovenia § 

18ce predmetného zákona podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú 

registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú 

pokladnicu, ktorá spĺňa zákonné požiadavky. Povinnosť podnikateľovi začať používať on-

line registračnú pokladnicu vzniká najneskôr od 1. júla 2019. Zároveň podnikateľ, ktorému 

vznikne povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, je povinný 

používať pokladnicu e-kasa klient (v tomto prípade ide o novovzniknuté podnikateľské 

subjekty). V prípade nesplnenia si novej povinnosti používaním e-kasy hrozí podnikateľovi 

uloženie pokuty. 

Na to, aby mohol podnikateľ používať e-kasu je potrebné, aby disponoval internetovým 

pripojením, nakoľko to zabezpečuje prenos dát do centrálneho úložiska finančnej správy. 

Podnikateľský subjekt musí taktiež požiadať akýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu 

pokladnice e-kasa klient (žiadosť sa podáva elektronicky, vyplnením formulára, zverejneného 

na webovom sídle finančnej správy). 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Znenie zákona č. 

376/2018 Z. z. bolo schválene Národnou radou SR dňa 07.12.2018. 

Podľa novej právnej úpravy zmena nastala vo frekvencii zverejňovania zoznamu 

nedostatkových profesií. Pôvodne sa tieto údaje aktualizovali raz za rok, po novom to bude 

každý štvrťrok. V zmysle uvedeného, ústredie práce bude identifikovať zamestnania s 

nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej 

nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %, a zverejňovať na svojom 

webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne 

nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. 

Na základe dôvodovej správy k predmetnej novele zákona o službách zamestnanosti je 

cieľom legislatívnej zmeny rozšíriť možností vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín 

na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom 

pracovnej sily. V zmysle nového znenia zákona o službách zamestnanosti Agentúra 

dočasného zamestnávania môže prideliť cudzinca na výkon práce užívateľskému 

zamestnávateľovi len pri nedostatkových profesiách (§ 21 ods. 4 zákona). 

Zmena nastala aj v ustanovení § 22 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, podľa 

ktorého podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že: 

a) zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, 

1. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov (pôvodne bolo 

dvoch rokov) pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie; na zisťovanie 

a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20190101#paragraf-70.odsek-8
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2. splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej desať pracovných dní pred podaním 

žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny 

podľa odseku 9, alebo najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie 

povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania a 

b) rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 4 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Dňa 06.12.2018 bol NR SR schválený zákon č. 2/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“). Novela zákona o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov nadobudla účinnosť dňa 01.02.2019. 

Cieľom novej právnej úpravy je uľahčiť prístup menších farmárov, ktorí sú vlastníkmi 

poľnohospodárskych pozemkov, k pozemkom a to v prípade, ak sa stali vlastníkmi pôvodných 

pozemkov prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva, za ktoré bol vyčlenený náhradný 

pozemok, avšak rozhodnutie pôvodného vlastníka, ktorým bol vyčlenený náhradný pozemok, 

stratilo platnosť a to práve z dôvodu zmeny vlastníckeho práva k pôvodnému pozemku. 

Zmeny nastali v právnej úprave užívania pozemku bez nájomnej zmluvy. Do 

ustanovenia § 12 zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov bolo vložené nové znenie 

ods. 5, ktorý upravuje: Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy a ktorý je 

neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, na vrátenie a prevzatie pozemku podľa 

odseku 3 alebo odseku 4 sa primerane použije postup podľa § 12a, pri ktorom sa na užívateľa 

pozemku vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na nájomcu. 

Do znenia § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. bola doplnená prvá veta, pričom celé 

ustanovenie v zmysle novej právnej úpravy znie: Ak nájomca užíva pozemok, kde sa nájom 

skončil alebo sa má skončiť alebo je pozemok užívaný bez nájomnej zmluvy a pozemok je 

neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len 

„doterajší prenajímateľ“) uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k 

pozemkom v doterajšom obhospodarovaní nájomcu, a to v primeranej výmere a bonite. Kópiu 

žiadosti doterajší prenajímateľ súčasne doručí na vedomie orgánu štátnej správy na úseku 

pozemkových úprav podľa osobitného predpisu (ďalej len „okresný úrad“). Nájomcovi vzniká 

právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ, za tých 

istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve. 

Novela - zákon č. 2/2019 Z. z. do znenia zákona o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov vložila nové ustanovenie § 12c. V zmysle dôvodovej správy nový § 12c zákona 

umožní dedičom alebo kupujúcim pôvodných pozemkov, za ktoré bol v minulosti vyčlenený 

doterajší náhradný pozemok a oni vstúpili do užívania náhradného pozemku a toto užívanie 

stále trvá, požiadať (podať návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku 

podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku) okresný úrad v novom 

správnom konaní o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k takémuto pozemku. 

Tento návrh možno podať do 31. júla 2019. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20190101#paragraf-62.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20190201#paragraf-12a
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Informácie o prijatí zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Národná rada SR dňa 29.01.2019 prijala nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2019. Zákon č. 

30/2019 Z. z. zároveň zrušuje pôvodný zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zákon o hazardných hrách vo svojom znení upravuje: podmienky prevádzkovania 

hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier; podmienky používania 

technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier; práva a povinnosti 

prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča; postavenie a pôsobnosť 

národnej lotériovej spoločnosti; vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier a 

pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier; pôsobnosť 

obcí v oblasti hazardných hier; štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, 

propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto 

zákonom. 

 

Účelom predmetného zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu 

verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej 

kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich. Podľa 

dôvodovej správy k zákonu hlavným zámerom predkladanej novej právnej úpravy je 

komplexná regulácia v oblasti hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s 

doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj a poznatky regulačných orgánov 

iných európskych krajín pri súčasnom posilnení ochrany hráčov pred možnými škodlivými 

účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví priamo súvisia. K zásadným zmenám 

v porovnaní s doterajšou právnou úpravou patrí predovšetkým uvoľnenie prístupu na trh 

internetových hier a zriadenie nového regulačného úradu s pôsobnosťou v oblasti hazardných 

hier. 

 

Znenie nového zákona o hazarde umožňuje domácim spoločnostiam, ale aj 

spoločnostiam z členských krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru žiadať 

o poskytnutie licencie na hazardné hry na internete, pričom doterajšia právna úprava 

umožňovala takéto prevádzkovanie hier len národnej lotériovej spoločnosti. Zákonom 

dochádza k zriadeniu nového Úradu pre reguláciu hazardných hier, ktorý okrem iného, má na 

starosti dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o hazardných hrách. 

 

S cieľom posilniť ochranu hráčov sa zvyšuje minimálny počet výherných prístrojov 

v jednej herni na 15 ks (najviac 40 výherných prístrojov). Došlo k obmedzeniu prevádzkových 

hodín v herniach, kedy v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. je hranie zakázané. V zmysle zákona 

môže obec rozhodnúť o tom v akej vzdialenosti bude herňa umiestnená napr. od škôl, škôlok, 

zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež (nesmie byť menej ako 200 m). Obec môže 

počas určitého počtu dní v roku zakázať niektoré druhy hier. Do znenia zákona bol zapracovaný 

širší okruh osôb so zákazom hrania hazardných hier. 

 

Bližší popis zákonov, ktoré jednotlivé zmeny novelizujú, je možné sledovať 

v dokumente: Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na malé a stredné podniky. 

 

 


