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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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mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo hocijakým systémom na ukladanie  

a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia autora. 
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období 

Por. 

číslo 
Novelizovaný predpis Názov legislatívneho predpisu 

Poz.
1 

1  
Zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník 

Zákon č. 389/2015 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 

2  
Zákon č. 530/2003 Z. z.  

o obchodnom registri 

Zákon č. 389/2015 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 

3 

3  
Zákon č. 595/2003 Z. z.  

o dani z príjmov 

Zákon č. 389/2015 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 

3 

4  
Zákon č. 5/2004 Z. z.  

o službách zamestnanosti 

Zákon č. 389/2015 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 

3 

5  
Zákon č. 222/2004 Z. z.  

o dani z pridanej hodnoty 

Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. 

z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

3 

6  
Zákon č. 580/2004 Z. z.  

o zdravotnom poistení 

Zákon č. 286/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. 

z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o 

zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2 

7  
Zákon č. 7/2005 Z. z.  

o konkurze a 

reštrukturalizácii 

Zákon č. 389/2015 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 

3 

8  
Zákon č. 561/2007 Z. z.  

o investičnej pomoci 

Zákon č. 389/2015 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 

3 

9  
Zákon č. 563/2009 Z. z.  

o správe daní 

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
3 

10  
Zákon č. 290/2016 Z. z.  

o podpore malého a 

stredného podnikania 

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 

1 

11  

Zákon č. 71/2013 Z. z.  

o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva SR 

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 

2 

12  
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení 

Zákon č. 285/2016 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

2 

                                                 
1 Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov, 3 - 

nepriama úprava zákona prostredníctvom iného zákona 
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13  
Zákon č. 222/2004 Z. z.  

o dani z pridanej hodnoty 

Zákon č. 297/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení 

neskorších predpisov 

2 

14  
Zákon č. 595/2003 Z. z.  

o dani z príjmov 

Zákon z 23. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2 

15  
Zákon č. 580/2004 Z. z.  

o zdravotnom poistení 

Zákon z 23. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2 

16  
Zákon č. 580/2004 Z. z.  

o zdravotnom poistení 

Zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 

Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

2 

17  
Zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní 

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

a doplnení niektorých zákonov 
3 

 

 

ZMENY V LEGISLATÍVE S PLÁNOVANOU ÚČINNOSŤOU V OBDOBÍ 

PREDCHÁDZAJÚCEHO ŠTVRŤROKA (1.10.2016 – 31.12.2016) 

Zmeny v legislatíve s plánovanou účinnosťou od 1.11.2016 

Zmeny týkajúce sa zavedenia miestneho poplatku za rozvoj, súvisiace s nadobudnutím účinnosti 

zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Novelizovaný zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní rozširuje pravidlá správy daní o miestny 

poplatok za rozvoj. Predmetom poplatku za rozvoj je podľa zákona č. 447/2015 Z.z. pozemná 

stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje 

stavba. Predmetom poplatku za rozvoj nie je odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu 

stavby, drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2, stavba 

rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2, stavba alebo časť stavby: 

 sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, 

 vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby, 

 zdravotníckeho zariadenia, 

 slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie 

odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, 

výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému 

zariadeniu verejnej vysokej školy, 

 slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb, 
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 slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností 

registrovaných štátom, 

 slúžiaca na obranu štátu, 

 slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska. 

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia a zaniká dňom, ktorým 

stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Sadzba 

poplatku za rozvoj je od 10 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej 

časti stavby. Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre odlišné stavby a vyrubiť 

poplatok rozhodnutím. 

Zmeny týkajúce sa prechodného zvýšenia sadzby poistného pre štát a súvisiace s nadobudnutím 

účinnosti zákona č. 286/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.  

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Na základe novelizovaného zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa prechodne  

od 1.11.2016 do 31.12.2016 zvyšuje sadzba poistného pre štát z pôvodnej výšky 4,30 %  

na 4,96 % z vymeriavacieho základu. 

 

 

ZMENY V LEGISLATÍVE S PLÁNOVANOU ÚČINNOSŤOU V OBDOBÍ 

NASLEDUJÚCEHO ŠTVRŤROKA (1.1.2017 – 31.03.2017) 

Zmeny v legislatíve s plánovanou účinnosťou od 1.1.2017 

Zmeny týkajúce sa zavedenia novej právnej formy podnikania v podobe jednoduchej spoločnosti 

na akcie, súvisiace s nadobudnutím účinnosti zákona č. 389/2015 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 

V novelizovanom zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dochádza k zavedeniu novej 

právnej formy podnikania v podobe jednoduchej spoločnosti na akcie (v skratke „j.s.a.“) 

predstavujúcej spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou 

menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Akcionár 

neručí za záväzky spoločnosti. Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť 

len na meno. Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb, pričom hodnota základného 

imania spoločnosti musí byť aspoň 1 euro. 

Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky 

vklady. Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Zvýšenie 

základného imania upísaním nových akcií na základe verejnej výzvy sa takisto nepripúšťa. 

Spoločnosť zabezpečuje vedenie registra akcionárov, ktorý nahrádza zoznam akcionárov. 

Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí byť vyhotovená vo forme notárskej 

zápisnice o právnom úkone. Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo 
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a eventuálne aj dozorná rada, ktorú spoločnosť nemá povinnosť zriaďovať. Ak dozorná rada  

nie je zriadená, akcionári majú právo nad rámec práva požadovať od predstavenstva informácie  

a vysvetlenia súvisiace so záležitosťami spoločnosti. 

Jednoduchá spoločnosť na akcie môže zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť. Pripúšťa 

sa aj zlúčenie jednoduchej spoločnosti na akcie a akciovej spoločnosti, pri ktorom jednoduchá 

spoločnosť na akcie zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť. Obchodná spoločnosť 

alebo družstvo nemôže zmeniť právnu formu na jednoduchú spoločnosť na akcie. Spoločnosť  

je možné zrušiť z dôvodov uvedených v zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve  

alebo v stanovách. 

 

Novelizovaný zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri stanovuje zoznam údajov 

jednoduchej spoločnosti na akcie, ktoré sa zapisujú do obchodného registra: výška základného 

imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúčenie 

alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií vylúčená  

alebo obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko 

alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára. Súčasne sa rozširuje obsah zbierky 

listín o dokumenty jednoduchej spoločnosti na akcie. 

 

Na základe novelizovaného zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nie je správca 

pri speňažovaní majetku viazaný zmluvnými predkupnými právami a zároveň právom pridať sa  

k prevodu akcií, právom požadovať prevod akcií a právom požadovať nadobudnutie akcií. 

Zmeny týkajúce sa vyrubenia, odpočítania a opravy dane z pridanej hodnoty, súvisiace 

s nadobudnutím účinnosti zákona č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 

V novelizovanom zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je stanovená možnosť 

nevyrubenia dane pri dovoze tovaru ktorý je navrhnutý platiteľom na prepustenie do colného 

režimu podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), colným úradom, ak platiteľ: 

 má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom 

registri, 

 dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, 

 doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vzniká 

daňová povinnosť pri dovoze tovaru, tovar, ktorého celková colná hodnota je najmenej  

150 000 eur, a ak platiteľ neuskutočnil dovoz tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku 

alebo nepodnikal v predchádzajúcom kalendárnom roku, colná hodnota tovaru pri prvom 

dovoze tovaru v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, 

je najmenej 30 000 eur, 

 nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu k 30. novembru 

kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová 

povinnosť pri dovoze tovaru, a ak platiteľ začal podnikať v kalendárnom roku, v ktorom 

vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, nemal daňové nedoplatky voči daňovému 

úradu a colnému úradu k poslednému dňu druhého kalendárneho mesiaca,  

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze 

tovaru, a colná hodnota dovážaného tovaru je najmenej 30 000 eur; splnenie  
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tejto podmienky je platiteľ povinný preukázať pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom 

roku potvrdením vydaným daňovým úradom. 

Rovnako došlo k úprave jednej z podmienok, podľa ktorej je možné odpočítanie dane platiteľom. 

Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému 

orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru. Súčasne bola stanovená podmienka pre opravu odpočítanej 

dane pri dovoze tovaru, a to konkrétne tak, že oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom 

zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane, okrem špecifických 

výnimiek.  

Zmeny súvisiace s nadobudnutím účinnosti zákona 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 

Novoprijatý zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania upravuje formy 

a spôsob poskytovania podpory a pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH 

SR) v oblasti malého a stredného podnikania. MH SR môže poskytnúť podporu priamou alebo 

nepriamou formou v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

žiadateľovi, ktorého možno charakterizovať ako mikropodnikateľa, malého podnikateľa  

alebo stredného podnikateľa. V prípade nepriamej formy podpory môže byť podpora poskytnutá 

aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi.  

 

MH SR alebo vykonávateľ podpory, ktorého určí MH SR na základe písomnej zmluvy,  

môže poskytnúť podporu na: 

 zakladanie mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov 

 rozvoj existujúcich mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 

 vytváranie nových pracovných miest alebo udržanie existujúcich pracovných miest  

v mikropodnikoch, malých podnikoch a stredných podnikoch, 

 zvyšovanie konkurencieschopnosti mikropodnikov, malých podnikov a stredných 

podnikov a posilnenie ich postavenia na vnútornom trhu Európskej únie a mimo 

vnútorného trhu Európskej únie, 

 projekty združení na rozvoj mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 

 zachovanie a rozvoj tradičných priemyselných odvetví, remesiel, tradičných ľudových 

remesiel a ľudových umeleckých výrob, 

 zakladanie a rozvoj obchodných spoločností povinne vytvárajúcich základné imanie,  

so sídlom v SR, od vzniku ktorých neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktoré sú ovládané 

fyzickými osobami, ktoré sú jej zakladateľmi, a sú inovačným podnikom, mikropodnikom, 

malým podnikom alebo stredným podnikom, 

 výskum a vývoj okrem pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, 

 inovácie produktov, služieb a procesov, 

 zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Žiadosť o poskytnutie podpory sa spolu s prílohami predkladá v listinnej podobe  

alebo v elektronickej podobe. Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje 

minister hospodárstva SR alebo štatutárny zástupca vykonávateľa podpory. Komisia  

je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na 

predkladanie žiadostí. Vyhodnotenie žiadosti komisiou sa netýka poskytovania informácií 
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a poradenstva v oblasti podnikania. 

MH SR alebo vykonávateľ podpory vykonáva v súlade s novoprijatým zákonom test vplyvov na 

mikropodniky, malé podniky a stredné podniky na základe metodiky pre vykonávanie testu 

vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky, ktorú schvaľuje vláda Slovenskej 

republiky so zámerom lepšej regulácie. Pod lepšou reguláciou sa rozumie súhrn činností 

zameraných na znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie 

podnikateľského prostredia v SR s dôrazom na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky. 

Navrhované opatrenia na zníženie regulačnej záťaže pre mikropodniky, malé podniky a stredné 

podniky spolu so zisteniami o systematickom monitorovaní a výskume malého a stredného 

podnikania zapracováva MH SR alebo vykonávateľ podpory do Správy o stave malého  

a stredného podnikania v SR. 

 

V novelizovanom zákone č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva SR dochádza k zmene v podmienkach poskytovania dotácií na podporu výskumu, 

vývoja a inovácií. Dotáciu možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na 

predkladanie projektov fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe na financovanie 

projektov: 

 zameraných na podporu inovácií,  

 priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,  

 rozvoja priemyselných klastrových organizácií, 

 riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane 

nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-

technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.  

Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo  

alebo prierezovo zameraných nezávislých podnikateľských subjektov, malých podnikov  

a stredných podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja a ďalších podporných 

inštitúcií, ktorých účelom je podporovať inovácie prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych 

kapacít a výmeny poznatkov a odborných znalostí medzi podnikmi a ostatnými organizáciami  

v zoskupení. 

Zmeny súvisiace s nadobudnutím účinnosti zákona č. 285/2016 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

V novelizovanom zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dochádza k zvýšeniu 

maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO z 5-násobku na 7-násobok jednej dvanástiny 

všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Sedemnásobok priemernej mesačnej 

mzdy za rok 2015 je vo výške 6 181 Eur.  

  



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2016 

9/10 

Zmeny týkajúce sa náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej 

kontroly, súvisiace s nadobudnutím účinnosti zákona č. 297/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v znení neskorších predpisov 

Na základe novelizovaného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ak daňový úrad 

začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet nebol vrátený 

do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, má 

platiteľ nárok na úrok z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby 

Európskej centrálnej banky platnej prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta, a ak táto 

úroková sadzba nedosiahne 1,5 %, pri výpočte úroku z nadmerného odpočtu sa použije ročná 

úroková sadzba vo výške 1,5 %. 

Ak platiteľ počas daňovej kontroly nadmerného odpočtu opakovane neplnil povinnosti pri daňovej 

kontrole, opakovane nepreberal písomnosti, opakovane sa bez ospravedlnenia nedostavil na 

predvolanie daňového úradu alebo opakovane nebol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta 

podnikania a ani na adrese prevádzkarne, nemá nárok na úrok z nadmerného odpočtu, o čom 

daňový úrad vydá rozhodnutie. 

Súčasne sa na základe novelizovaného zákona upravujú podmienky platenia dane správcovi 

dane. Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, 

že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením, ktoré patrí do sekcie 

F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú 

informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou 

povinnou platiť daň. 

Zmeny súvisiace s nadobudnutím účinnosti zákona z 23. novembra 2016, ktorým sa mení a 

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

a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 

Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Na základe novelizovaného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si SZČO môžu uplatniť 

paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 eur ročne. Súčasne sa 

znižuje daň z príjmov právnických osôb z 22 % na 21 % a zavádza sa zdaňovanie dividend 7 % 

zrážkou z celej sumy vyplatených dividend. 

 

V súlade s novelizovaným zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa povinnosť platiť 

poistné na verejné zdravotné poistenie nevzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého 

v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 alebo neskôr. 

Zmeny súvisiace s nadobudnutím účinnosti zákona z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 

Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ruší maximálny vymeriavací 

základ pre zdravotné poistenie. 
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Zmeny v legislatíve s plánovanou účinnosťou od 1.2.2017 

Zmeny týkajúce sa zriadenia registra partnerov verejného sektora, súvisiace s nadobudnutím 

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

niektorých zákonov 

Na základe novelizovaného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nesmie verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz sa 

nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka 

poskytovania služieb. 

 

Bližší popis zákonov, ktoré jednotlivé zmeny novelizujú, je možné sledovať v dokumente: 

Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na malé a stredné podniky. 


