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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.  

 

© SBA, Bratislava, 2019 

 

Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 31.12.2019 

 

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. 

 

Neprešlo jazykovou úpravou. 
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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. 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  

 

2 

 

2 
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 

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) 

 

 

2 

 

3 

Vyhláška č. 328/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú vzory podaní do registra 

partnerov verejného sektora 

Vyhláška č. 295/2019 Z. z.,  ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú vzory podaní do registra partnerov 

verejného sektora 

 

1 

4 Zákon č. 71/2013 Z. z.  o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov 

Zákon č. 298/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

 

1 

 

5 
Zákon č. 299/2019 Z. z.  o dohľade a 

pomoci pri riešení neodôvodnenej 

geografickej diskriminácie zákazníka na 

vnútornom trhu a o zmene zákona č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 299/2019 Z. z.  o dohľade a pomoci pri 

riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie 

zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

1 

 

6 
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

2 

 

7 
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 303/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov 

 

1 

 

8 
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 393/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 

1 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2019 

 

 

ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  4.Q 2019 (01.10.2019 - 31.12.2019)  

 

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

neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 369/2018 Z. z. 29.11.2018 01.10.2019 

  

Prijatou novelou došlo k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach 

tovarov a služieb, ktoré sú dodávané za poukazy. V zmysle § 9a zákona o dani z pridanej 

hodnoty poukazom je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo 

jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k 

nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných 

dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja. Poukaz môže byť jednoúčelový alebo 

viacúčelový. 

Jednoúčelovým poukazom je poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe 

miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná 

z tohto tovaru alebo služby. Viacúčelovým poukazom je poukaz iný ako jednoúčelový poukaz 

a teda nebude známa, niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové 

zaobchádzanie z hľadiska DPH. 

 

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 01.12.2019 

  

Na základe prepojenia ďalších systémov bolo možné prijať ďalšie opatrenia, ktoré majú 

za cieľ odbúrať nadmernú byrokraciu. Odo dňa 01.12.2019 došlo k zrušeniu povinností 

predkladať ďalšie potvrdenia, a to konkrétne: potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie 

o colných nedoplatkoch a potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení. Na január 2021 

sú naplánované ďalšie opatrenia, ktoré by mali zrušiť povinnosť predkladať ďalšie listiny. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 393/2019 Z. z. 28.10.2019 01.12.2019 

Zámerom novelizácie zákona o cestnej premávke je zlepšenie vymožiteľnosti sankcií 

ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla 

tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde 
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do kontaktu s predmetným motorovým vozidlom priamo na ceste, je policajt oprávnený 

zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda 

s motorovým vozidlom. 

Vodič v takom prípade môže viesť iné motorové vozidlo. Nemožnosť ďalšej jazdy sa 

vzťahuje výlučne len na predmetné motorové vozidlo, ktoré tak bude slúžiť ako nepriama 

zábezpeka zaplatenia sankcie. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt 

oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. K vráteniu dokladov 

a tabuliek s evidenčným číslom dôjde až po zaplatení pokuty. 

 

Informácie o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 295/2019 Z. z. 19.09.2019 01.11.2019 

Do znenia vyhlášky boli doplnené ďalšie odseky a prílohy, ktoré upravujú vzor návrhu 

na zápis, zápis zmeny a výmaz fyzickej osoby - podnikateľa do a z registra partnerov 

verejného sektora. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 298/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

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

republiky v znení neskorších predpisov 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 298/2019 Z. z. 11.09.2019 01.11.2019 

Cieľom novelizácie zákona je rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory 

používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Zámerom legislatívnej zmeny je 

podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. 

Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona 

rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani 

držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a ktoré má: 

a) pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný 

plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo, 

b) najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom 

minimálne 15 % objemu biopalív, 

c) najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z 

externého zdroja elektrickej energie, 

d) výhradne elektrický pohon, a to 1. batériové elektrické vozidlo, 2. elektrické 

vozidlo s vodíkovými palivovými článkami. 

Okruh oprávnených žiadateľov dotácie, pozostáva z: fyzických osôb - 

nepodnikateľov, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb, obcí  alebo vyšších 

územných celkov a nimi zriadených organizácií. 

Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do 

evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu a prevádzkovanie vozidla najmenej počas dvoch 

rokov od poskytnutia dotácie. 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2019 

 

 

Dotáciu možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške 

a) 10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1, 

b) 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1, 

c) 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie 

vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola 

žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 299/2019 Z. z.  o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej 

geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

číslo zákona dátum schválenia zákona dátum účinnosti zákona 

zákon č. 299/2019 Z. z. 09.10.2019 01.11.2019 

 

V nadväznosti na už skôr účinné  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/302 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie 

z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu bol 

prijatý nový zákon č. 299/2019 Z. z., ktorý vo svojom znení uvádza výšku pokút od 100 EUR 

do 25 000 EUR za porušenie ustanovení nariadenia, ktoré budú ukladané Slovenskou 

obchodnou inšpekciou. 

Ak do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa vyššie 

uvedeného obchodník opakovane poruší povinnosť podľa čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2018/302, 

Slovenská obchodná inšpekcia zvýši obchodníkovi pokutu až do 50 000 EUR. 

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 

protiprávneho konania. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

číslo zákona dátum schválenia zákona dátum účinnosti zákona 

zákon č. 302/2019 Z. z. 11.09.2019 01.12.2019 

 

Podľa znenia dôvodovej správy k predmetnému zákonu, Ministerstvo životného 

prostredia SR vypracovalo návrh tohto zákona, ktorého snahou je zaviesť zálohový systém 

jednorazových obalov na nápoje, a tým dosahovať ciele stanovené na celoeurópskej úrovni 

a zároveň zvýšiť kvalitu životného prostredia občanov Slovenskej republiky. Obaly navyše nie 

sú biologicky rozložiteľné, dlhodobo narúšajú ekosystém, dokážu plávať na hladine a znižujú 

estetickú hodnotu území. 

Znenie niektorých ustanovení zákona upravujúcich vytvorenie správy zálohového 

systému nadobudlo účinnosť dňa 01.12.2019. Úplné znenie zákona nadobudne účinnosť až dňa 

01.01.2022, pričom sa jedná o ustanovenia upravujúce faktické zavedenie zálohovania. 
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Predmetom právnej úpravy zákona je okrem iného aj zakotvenie práv a povinnosti 

právnických osôb a fyzických osôb (výrobcov a distribútorov obalov) pri zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje. 

 

Výrobcom obalov v zmysle ustanovenia § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba – podnikateľ alebo 

právnická osoba, ktorá 

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar 

pod svojou obchodnou značkou, 

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar 

uvádza na trh, 

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo 

prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v 

obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, 

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu 

konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, 

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti 

alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo 

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám 

uvedeným v písmene a), b), c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar 

pre osobu podľa písmena b). 

Zálohovým systémom sa rozumie súhrn organizačných, administratívnych, 

finančných, informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely 

dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z 

ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov v súlade s prioritami 

hierarchie odpadového hospodárstva. Zálohový systém jednorazových obalov sa vzťahuje na 

nápoje z plastu (fľaše s objemom 0,1 l až 3 l vrátane) a jednorazové obaly na nápoje z kovu 

(plechovky s objemom 0,1 l až 3 l vrátane). 

K zákonu bola schválená aj vykonávacia Vyhláška Ministerstva životného prostredia 

SR č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje. 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov 
 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 303/2019 Z. z. 12.09.2019 14.12.2019 

Predmetnou novelou došlo k doplneniu zákona o potravinách v ustanovení § 9 ods. 5, 

čím vznikla podnikateľom ďalšia povinnosť. Každé stravovacie a reštauračné zariadenie má 

povinnosť uviesť pôvod mäsa, z ktorého pripravuje jedlá. 

Informácia o pôvode mäsa musí byť v písomnej forme a umiestnená na dobre 

viditeľnom mieste. V prípade nesplnenia povinností, hrozí dotknutým subjektom pokuta. 

Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách zariadenie spoločného 

stravovania je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v 

písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine 

pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od 

subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. 
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Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, 

kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o 

označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

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

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

 

 


