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Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na malé a stredné podniky 

 

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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Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.09.2019 

 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto brožúry nesmie byť reprodukovaná, uchovaná  

v rešeršnom systéme alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického, 

mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo akýmkoľvek systémom na 

ukladanie a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia 

autora. 
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období 

                                                           

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

Por. 

číslo 

Novelizovaný predpis 

 

Názov legislatívneho predpisu 

 

Pozn.1 

 

1 

Zákon č. 11/2019 Z. z. 

o pravidlách riešenia sporov 

týkajúcich sa zdanenia 

Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov 

týkajúcich sa zdanenia 

 

1 

 

2 
Zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov 

 

1 

 

3 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

Zákon č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1 

4 Zákon č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách 

Opatrenie č. 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 
1 

 

5 
Zákon č. 601/2003 Z. z. 

o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Opatrenie č. 183/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm 

životného minima 

 

1 

 

 

6 

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 

Zákon č. 188/2019 Z. z.,  ktorým sa 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 v znení neskorších predpisov 

 

 

1 

 

7 

Zákon č. 215/2019 Z. z. o 

zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom 

ekonomickom systéme a o 

doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o 

doplnení niektorých zákonov 

 

1 

 

8 

Zákon č. 185/2009 o stimuloch 

pre výskum a vývoj a o doplnení 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 217/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o 

doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

 

1 

 

 

9 

 

Zákon č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii)  

Zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

 

2 
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ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  3.Q 2019 (01.07.2019-30.09.2019)  

 

Informácie o prijatí zákona č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa 

zdanenia 

 

číslo zákona dátum schválenia zákona dátum účinnosti zákona 

zákon č. 11/2019 Z. z. 05.12.2018 01.07.2019 

Prijatím predmetného zákona došlo k transponovaniu Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 

z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. 

Podľa dôvodovej správy, zákonom sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom 

je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých 

daňových subjektov. Cieľom zákona je zlepšiť a zefektívniť existujúce pravidlá riešenia 

sporov týkajúcich sa zdanenia daňových subjektov, pričom tieto opatrenia by mali prispieť 

k zvýšeniu právnej istoty. Zákon sa zameriava na daňové subjekty, najmä na podniky a 

spoločnosti ako hlavné zainteresované strany, ktorých sa situácie zdanenia dotýkajú. 

Dvojitým zdanením sa v zmysle zákona č. 11/2019 Z. z. rozumie vyrubenie dane, na 

ktorú sa vzťahuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, Slovenskou republikou a 

členským štátom alebo zmluvným štátom, vo vzťahu k rovnakému zdaniteľnému príjmu 

alebo k majetku, ak vedie k vyrubeniu dodatočnej dane, zvýšeniu daňovej povinnosti alebo k 

vymazaniu alebo k obmedzeniu strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči 

zdaniteľnému zisku. 

Zákon vo svojom znení upravuje tri druhy konaní: Konanie o zamedzení dvojitého 

zdanenia, Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy, Konanie 

o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru (Dohovor č. 90/436/EHS o 

zamedzení dvojitého zdanenia v prípade úpravy zisku medzi združenými podnikmi). Uvedené 

konania sa začínajú na žiadosť dotknutého subjektu (daňovníka) podaného Ministerstvu 

financií SR. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia musí byť podaná najneskôr do 

troch rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý vedie k spornej otázke, a to aj 

vtedy, ak dotknutý daňový subjekt uplatňuje opravné prostriedky. 

Tento zákon sa použije na konania začaté na základe žiadostí o zamedzenie dvojitého 

zdanenia podaných po 30.06.2019 za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017, ak sa 

ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, 

nedohodnú inak. Ďalšie podrobnosti upravuje zákon. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Zákon č. 241/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 

1 
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Informácie o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 155/2019 Z. z. 13.05.2019 01.07.2019 

Predmetnou novelou došlo k doplneniu zákona o vysokých školách o ustanovenie § 97a 

upravujúcim podmienky poskytnutia podnikového štipendia. V zmysle uvedenej novelizácie 

vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na 

poskytovanie podnikových štipendií. Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo 

vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na 

podnikové štipendium nemá študent právny nárok. 

Poskytovanie podnikového štipendia nemožno podmieniť uzatváraním ďalších právnych 

vzťahov medzi podnikateľom a študentom alebo plnením povinností nad rámec študijných 

povinností vyplývajúcich zo študijného programu, na ktorý je študent zapísaný. Priemerná 

mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku 

nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby 

(aktuálna výška životného minima je 210,20 €). 

 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 156/2019 Z. z. 13.05.2019 01.07.2019 

Dôvodom prijatia novelizácie obchodného zákonníka je transpozícia smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, 

pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. Cieľom prijatej novely, okrem 

iných, je posilnenie postavenia akcionárov verejnej akciovej spoločnosti 

V zmysle obchodného zákonníka akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou 

spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou. Za verejnú akciovú spoločnosť sa 

považuje spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných 

štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

Novela č. 156/2019 Z. z. mení a dopĺňa obchodný zákonník v časti týkajúcej sa 

hlasovacích práv akcionárov verejnej akciovej spoločnosti, taktiež sa dotýka právnej úpravy 

odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti a zaraďuje do obchodného 

zákonníka pojem významná obchodná transakcia. 

V zmysle obchodného zákonníka spoločnosť môže v stanovách povoliť účasť na valnom 

zhromaždení a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických 

prostriedkov. Verejnej akciovej spoločnosti vzniká povinnosť potvrdiť prijatie hlasov tých 

akcionárov, ktorí využili možnosť účasti a hlasovania prostredníctvom elektronických 

prostriedkov. Každý výkon hlasovacieho práva akcionára uskutočnený prostredníctvom 

elektronických prostriedkov musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a 

opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Spoločnosť bez zbytočného 
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odkladu potvrdí prostredníctvom elektronických prostriedkov prijatie hlasov tomu, kto 

vykonal hlasovacie práva na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických 

prostriedkov. 

Podľa novej právnej úpravy, verejné akciové spoločnosti sú povinné vypracovať 

pravidlá odmeňovania, ktoré podliehajú schváleniu valnému zhromaždeniu. Pravidlá 

odmeňovania musia byť vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej 

dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, musia byť jasné a zrozumiteľné a musia zahŕňať 

aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov. 

Verejné akciové spoločnosti sú povinné vypracovať, resp. zosúladiť doterajšie pravidlá 

odmeňovania s novelou č. 156/2019 Z. z. tak, aby boli schválené valným zhromaždením a 

zverejnené na webovom sídle verejnej akciovej spoločnosti najneskôr do 31.03.2020. 

Najneskôr do 31.12.2019 musia verejné akciové spoločnosti zosúladiť s novelizovaným 

znením obchodného zákonníka ustanovenia nachádzajúce sa v pracovných, mandátnych a 

iných zmluvách obsahujúce podmienky odmeňovania. Nedodržanie tejto povinnosti spôsobí, 

že ustanovenia stratia odo dňa 01.01.2020 platnosť. 

Nové doplnené ustanovenie § 220ga obchodného zákonníka má za cieľ zlepšiť 

informovanosť akcionárov o významných obchodných transakciách, ktoré svojou povahou 

a rozsahom majú na majetok verejnej obchodnej spoločnosti výrazný vplyv. Významnou 

obchodnou transakciou sa rozumie plnenie alebo poskytnutie zábezpeky na základe zmluvy, 

ak ide o plnenie alebo zábezpeku poskytnutú verejnou akciovou spoločnosťou v prospech 

osoby spriaznenej s verejnou akciovou spoločnosťou a hodnota plnenia alebo zábezpeky 

presahuje 10 % hodnoty základného imania verejnej akciovej spoločnosti. 

 

 

Informácie o prijatí opatrenia č. 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky o sumách stravného 

 

číslo opatrenia dátum schválenia opatrenia dátum účinnosti opatrenia 

opatrenie č. 176/2019 Z. z. 04.06.2019 01.07.2019 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok 

ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania 

pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové 

pásma. 

Odo dňa 01.07.2019 došlo k zvýšeniu súm nároku na stravné zamestnanca podľa 

časových pásem na: 

a) 5 až 12 hodín z pôvodných 4,80 € na 5,10 €, 

b) nad 12 hodín až 18 hodín z pôvodných 7,10 € na 7,60 €, 

c) nad 18 hodín z pôvodných 10,90 € na 11,60 €. 

Na zvýšenie sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín je naviazaná aj minimálna 

cena gastrolístka, ktorá po novom predstavuje sumu 3,83 €. Zvýšenie sumy stravného nároku 

taktiež ovplyvní výšku maximálneho daňového výdavku na stravu pre zamestnancov. 
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Informácie o prijatí opatrenia č. 183/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 

 

číslo opatrenia dátum schválenia opatrenia dátum účinnosti opatrenia 

opatrenie č. 183/2019 Z. z. 12.06.2019 01.07.2019 

Výška životného minima sa zvýši v platnom období od 01.07.2019 do 30.06.2020 

o 5,13 EUR z pôvodných 205,07 EUR na aktuálnych 210,20 EUR pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu. Zvýšenie životného minima má vplyv na ďalšie veličiny. 

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 601/2003 Z. z. 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ustanovujú nasledovne: 

a) suma 210,20 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

b) suma 146,64 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 

c) suma 95,96 eur mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. 

 

 

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 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 188/2019 Z. z. 19.06.2019 01.07.2019 

 

Podstatou predmetnej novely je odklad ukladania pokút za nepripojenie sa na systém e-

kasa. Do zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo doplnené ustanovenie 

§ 18cf, ktoré upravuje ukladanie pokút podnikateľom. 

Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie 

on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb 

elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa 

klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto 

podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom 

účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo 

ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto 

zákona. 

Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-

line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa 

tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa 

klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka primeraného 

postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto 

zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už 

uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v 

časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak sa začalo 

konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona. 

Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a 

podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol 
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do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 

používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej 

registračnej pokladnice. 

 

 

Informácie o prijatí zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 

centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov 

 

číslo zákona dátum schválenia zákona dátum účinnosti zákona 

zákon č. 215/2019 Z. z. 18.06.2019 01.08.2019 

Dôvodom prijatia zákona bola transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. 

Obsahom tohto zákona je upraviť: náležitosti zaručenej elektronickej faktúry; postup pri 

zaručenej elektronickej fakturácii; zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie a 

podmienky jeho používania; centrálny ekonomický systém a jeho používanie. 

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii do právneho poriadku zaviedol nový pojem 

„zaručená elektronická faktúra“, ktorý je potrebné odlišovať od pojmu „elektronická faktúra“, 

ktorá je upravená zákonom o DPH. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 215/2019 Z. z. zaručenou 

elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje 

náležitosti podľa § 2 odseku 2 zákona, je vyhotovený v dátovej štruktúre a formáte 

elektronického dokumentu podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu 

vydaného ministerstvom financií podľa § 10 písm. a) a vydáva a prijíma sa prostredníctvom 

fakturačného systému. 

Predmetný zákon rozlišuje medzi pojmami „zaručenou elektronickou faktúrou“, ako 

inštitútom a „zaručenou elektronickou fakturáciou“, ako procesom. V zmysle ustanovenia 

§ 4 ods. 1 zákona č. 215/2019 Z. z. zaručenou elektronickou fakturáciou sa rozumie postup, 

ktorý pozostáva zo štádia vyhotovenia zaručenej elektronickej faktúry, vydania zaručenej 

elektronickej faktúry dodávateľom a prijatia zaručenej elektronickej faktúry na účely jej 

ďalšieho spracovania. 

Znenie novoprijatého zákona sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí obchodujú s verejnou 

správou (úspešný uchádzači z verejného obstarávania), zároveň sa právna úprava dotkne aj 

podnikateľov, vystupujúcich v pozícií subdodávateľov spoločností, ktoré boli úspešné vo 

verejnom obstarávaní. Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa bude vzťahovať 

na tie hospodárske subjekty, ktoré budú v postavení subdodávateľov v prípade, ak bude 

finančné plnenie poskytnuté subdodávateľovi priamo zo strany verejného obstarávateľa, resp. 

obstarávateľa. 

Z uvedeného vyplýva, že predmetný zákon upravuje vzťahy medzi verejnými 

obstarávateľmi / obstarávateľmi navzájom, kedy napríklad môže fakturovať jedna inštitúcia 

verejnej správy inej inštitúcii (G2G) a medzi dodávateľmi a verejnými obstarávateľmi / 

obstarávateľmi, kedy faktúru vystavuje právnická osoba dodávajúca napríklad tovar 

alebo služby (B2G). 

Zaručená elektronická fakturácia bude prebiehať prostredníctvom fakturačného systému, 

zriadeného a spravovaného Ministerstvom financií. Hospodárskemu subjektu, ktorý bude 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/215/20190801#paragraf-10.odsek-1.pismeno-a
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využívať fakturačný systém bude zriadený profil, pod ktorým bude v procese fakturácie 

vystupovať. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona  č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a 

o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 217/2019 Z. z. 26.06.2019 01.09.2019 

Podstata novelizácie spočíva v doplnení ustanovenia § 7 o odsek 11 zákona o stimuloch 

pre výskum a vývoj v časti schvaľovania žiadostí o stimuly. Ministerstvo školstva žiadosť o 

stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania 

žiadosti o stimuly. Medzi žiadateľov o stimuly podľa zákona o stimuloch pre výskum a vývoj 

patria aj mikropodnikatelia, malí a strední podnikatelia. 

 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 221/2019 Z. z. 19.06.2019 01.09.2019 

V súvislosti s prijatím ďalších opatrení, ktoré znižujú administratívnu záťaž fyzických 

a právnických osôb bolo možné novelizovať zákon proti byrokracii. Sfunkčnenie 

informačných systémov verejnej správy zrušilo odo dňa 01.09.2019 povinnosť fyzických 

a právnických osôb predkladať nasledovné výpisy z registra: nadácii, občianskych 

združení, neinvestičných fondov, neziskových organizácií, organizácií s medzinárodným 

prvkom a potvrdenie o návšteve školy štátnym a verejným inštitúciám. 

Po prispôsobení informačných systémov, by malo dôjsť do konca tohto roka k zrušeniu 

predkladania ďalších potvrdení. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 241/2019 Z. z. 27.06.2019 01.09.2019 

Zákon o registri partnerov verejného sektora prešiel pomerne rozsiahlou novelou, ktorá sa 

snaží v ustanovení § 2 ods. 1 zákona zreteľnejšie vymedziť subjekty, na ktoré sa tento zákon 

vzťahuje. V zmysle dôvodovej správy bolo cieľom novelizácie nanovo vymedziť pojem 

„partner verejného sektora“. Z pod pôsobnosti zákona boli vyňaté niektoré subjekty (napr. 

subjekty finančného sektora, subdodávatelia, ktorí dodávajú tovary alebo služby, nadobúdajú 
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majetok, práva k majetku, iné majetkové práva od zdravotnej poisťovne, podnikov 

podnikajúcich v energetike). 

Podľa zákona o registri partnerov verejného sektora každý kto obchoduje s verejným 

sektorom a prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu je povinný identifikovať 

oprávnenou osobou, overiť a do verejného registra zapísať svojich konečných užívateľov 

výhod – teda fyzické osoby, ktoré profitujú z týchto obchodov. 

Novelizácia predmetného zákona reaguje na nedostatky odhalené aplikačnou praxou. 

Zaviedol sa nový pojem „verejný podnik“, v zmysle zákona sa ním rozumie právnická osoba, 

v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s 

výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo 

nepriamu účasť. 

Zmena zákona zaviedla aj tzv. hodnotu zmluvy, ktorá predstavuje hodnotu plnenia, ktorá 

zakladá povinnosť registrácie podnikateľa. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 tohto zákona 

partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho 

bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, 

ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur. Ustanovenia odseku 4 sa na jednorazovo 

poskytnuté plnenie použijú primerane. Podľa § 2 ods. 3 zákona partnerom verejného sektora 

podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je 

ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, 

ktorého hodnota úhrnne neprevyšuje 250 000 eur. 

Podnikateľ musí byť zaregistrovaný nepretržite, počas celej doby prijímania 

verejných finančných prostriedkov. Za účelom odstránenia nadmernej administratívy pre 

partnerov verejného sektora došlo novelou, k zjednodušeniu procesu verifikácie 

a registrácie konečných užívateľov výhod. Subjekty, ktoré nezapisujú svojich konečných 

užívateľov výhod, po novom, nemusia zapisovať všetkých členov vrcholového manažmentu, 

postačí zapísať len štatutárny orgán. 

V praxi vznikali situácie, kedy koneční užívatelia výhod boli zapísaní aj v obchodnom 

registri aj v registri partnerov verejného sektora. Zmena zákona odstránila uvedenú duplicitu 

zápisu, pričom platí, že tí ktorí sú zapísaní v registri partnerov už nie sú povinný zapísať 

skutočných vlastníkov do obchodného registra. 

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

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

 

 


