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Komentár 

Citovaný zákon obsahuje právnu úpravu vybraných opatrení v týchto finančných a právnych inštitútoch:

 » Opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti,

 » Opatrenia v oblasti správy daní, 

 » Opatrenia pri dovoze tovaru,

V období núdzového stavu v mesiaci apríl 2020 boli prijaté alebo novelizované zákony

a ostatné všeobecne záväzné normatívne právne akty v počte 46 s relevantnou priamou alebo nepriamou 

platnosťou a významom pre aplikáciu alebo realizáciu povinností v podmienkach samosprávy Slovenskej 

republiky.

Materiál vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

Predmet 

Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, 
upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy

Obsah prehľadu legislatívy a krátkych komentárov novelizácie platných právnych predpisov  v slovenskom 

právnom poriadku pre potreby samosprávy v období pandémie počas mesiaca apríl 2020 je zameraný 

na praktickú aplikáciu noviel v rozhodovaní orgánov samosprávy a na ich realizáciu v náročnom období 

vyhláseného núdzového stavu.

 » Zákon č. 67/2020 Z. z. zo dňa 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej  

 oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo financií“) a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá 

vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

§ 2 

Časová pôsobnosť opatrení 

(1) Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej 

republiky (ďalej len „vláda“) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu1) v súvislosti  

s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-

CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu 

odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

(2) Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených  

v odseku 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou  

v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. 

Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa 

tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
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V § 24n boli prijaté: 
OPATRENIA V OBLASTI MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ
(1) Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej 

povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu,40w) 

ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje 

za dodržanú, ak sa podá oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti alebo o výmere podlahovej plochy 

nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného 

predpisu40w) do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(2) Obec môže počas obdobia pandémie až do 31. 

decembra 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva 

použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj, 40x) na 

úhradu bežných výdavkov, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu, 40x) 

Komentár 

V citovanom odseku (1) je osobitným predpisom (40w) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 447/2015 

Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov. 

V citovanom odseku (2) je osobitným predpisom (40x) citovaný zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 

za rozvoj v ustanovení § 11. 

 » Opatrenia v oblasti štátnej služby príslušníkov finančnej správy,

 » Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel,

 » Opatrenia v oblasti správnych poplatkov, 

 » Opatrenia v oblasti účtovníctva, 

 » Opatrenia v oblasti dane z príjmov, 

 » Opatrenia  v oblasti používania registračných pokladníc,

 » Opatrenia v colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi,

 » Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní,  

 » Opatrenia v oblasti finančného trhu

 » Opatrenia v oblasti finančnej pomoci 

 » Opatrenia v oblasti dohľadu nad finančným trhom, 

 » Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi, 

 » Opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a inému 

 podnikateľovi – fyzickej osobe, 

 » Opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb,

 » Opatrenia  v oblasti rozpočtových pravidiel, 

 » Opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly, 

 » Opatrenia v oblasti majetku verejnej správy.
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 (1) Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani 

za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa 

osobitného predpisu, 40y) ktorá neuplynula pred začatím 

obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia 

pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie k 

dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty 

a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich 

alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného 

predpisu, 40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po skončení obdobia pandémie.

(2) Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného 

predpisu, 40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie 

alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie podľa 

osobitného predpisu, 40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 » Zákon č. 69/2020 Z. z. zo dňa 3. apríla 2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením  

 nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia  

 a dopĺňajú niektoré zákony

OPATRENIA V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO POPLATKU
V § 24o boli prijaté:

„(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej vety  

a zároveň preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou 

situáciou pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a 

materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu 

7e)“.

Komentár 

Osobitným zákonom v ods. 1 a v ods. 2, uvedeným v odkaze 40y) sa rozumie zákon č. 582/2004 Z. z.  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov. 

Komentár 

Citovaný zákon upravuje právnu zodpovednosť za správne delikty a za priestupky podľa právnych predpisov 

v oblasti zdravotníctva, v § 3 upravuje postupy pri rozhodovaní kolektívnych orgánov a v ustanovení § 4 sa 

upravuje obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov.

 » Čl. II v komentovanom zákone novelizoval zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,  

 službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý  

 znie: 
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 » Zákon č. 74/2020 Z. z. zo dňa 7. apríla 2020 o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva  

 životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

V Čl. IV komentovaného zákona bol novelizovaný zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z., ktorý sa dopĺňa takto: 

Za § 65f sa vkladá § 65g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65g 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  

s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa 

vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, 

alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný 

orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá 

obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe 

alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí 

navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý 

orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania 

o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky  

k dokumentácii alebo k určenému rozsahu hodnotenia.

(2) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 lehoty na vykonanie verejného prerokovania neplynú a už zvolané verejné prerokovanie sa 

uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného  

v súvislosti s ochorením COVID-19.

(3) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  

s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 

5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce  

a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené 

v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, 

obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej 

výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.“.

Komentár 

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti extenzívne rozširuje tzv. princíp lege artis, podľa ktorého je 

správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak je toto poskytovanie preukázateľne v príčinnej súvislosti 

v súčasnom núdzovým stavom.  

V Čl. III bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Komentár 

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie obsahuje tieto ustanovenia o dokumentácii 

obce s právnym režimom jej zverejnenia:
 » § 6 ods. 5 znie: 

Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť 

spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho 

odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej 

po dobu 14 dní od jeho doručenia.
 » § 8 ods. 7 znie:

Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide 

o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia 

strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

 » § 11 ods. 1 znie:

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia 

správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť 

spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu 

a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť 

kópie

 » § 14 ods. 5 znie:

Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch 

pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, 

robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 » § 23 ods. 3 znie:

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje 

o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej 

lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť 

verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

 » § 29 ods. 8 znie:

Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje 

verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti  

a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže 

verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia 

uvedených informácií.

 » § 30 ods. 7 znie:

Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
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V Čl. VI komentovaného zákona bol novelizovaný zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení 

neskorších predpisov:

 Za § 49a sa vkladá § 49b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49b 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Vyhodnotenie povodňových škôd podľa § 19 ods. 6 sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej 

aktivity obci, v ktorej území povodňová škoda vznikla, a najneskôr do piatich pracovných dní po odvolaní 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“).

(2) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. a) sa predkladá po odvolaní II. stupňa 

povodňovej aktivity a do piatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(3) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. b) sa predkladá po odvolaní II. stupňa 

povodňovej aktivity a do desiatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(4) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. c) sa predkladá po odvolaní II. stupňa 

povodňovej aktivity a do 20 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(5) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. d) sa predkladá po odvolaní II. stupňa 

povodňovej aktivity a do 20 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(6) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. e) sa predkladá po odvolaní II. stupňa 

povodňovej aktivity a do 25 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(7) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. f) sa predkladá po odvolaní II. stupňa 

povodňovej aktivity a do 30 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(8) Nárok na peňažnú náhradu podľa § 44 ods. 5 sa uplatní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 

piatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.“

 » § 34 ods. 1 znie:

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo 

všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 3 informuje o doručení správy o hodnotení 

činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej 

tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení 

činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej 

lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.

 » § 37 ods. 7 znie:

Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní od 

jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy 

možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

Komentár 

Kritériom času sú dočasné lehoty vo vzťahu k trvaniu krízovej situácie.
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V Čl. IX komentovaného zákona bol novelizovaný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. 

Za § 135g sa vkladá § 135h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135h 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 5 overiť za účasti 

zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný 

trestný čin, sa odkladá odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“); 

to neplatí, ak ide o nezákonne umiestnený odpad, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia 

ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia. 

(2) Ak bola zodpovednej osobe správnym orgánom určená lehota na odstránenie nezákonne umiestneného 

odpadu podľa § 15 ods. 10, 11 alebo ods. 14, táto lehota neplynie odo dňa účinnosti tohto zákona až do 

odvolania krízovej situácie.

(3) V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania 

do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto 

zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.“

Komentár 

Znenie § 15 ods. 5 ustanovuje, že na základe oznámenia príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, 

že bol spáchaný trestný čin a vydá o tom odborné vyjadrenie. Odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané 

overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu.

Text § 15 ods. 10 ustanovuje, že ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní  

o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu, určí ju za osobu 

povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na 

jeho odstránenie.

Pôvodné znenie § 15 ods. 11 konštatuje, že ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva  

v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí 

vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za 

osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu 

na jeho odstránenie.

V § 15 ods. 14 sa ustanovuje, že v určených prípadoch príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie 

nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu 

v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo 

8



Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 31| jún 2020 9

 » Zákon č. 89/2020 Z. z. zo dňa 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z.  

 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych veci, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene  

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

 zákony

V Čl. III komentovaného zákona bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Za trinástu časť sa vkladá nová štrnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„ŠTRNÁSTA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO 

STAVU

§ 104a 

(1) Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie ustanoviť nariadením vlády Slovenskej 

republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení 

mimoriadnej situácie 

a) osobitné podmienky uplatňovania práv a povinností pri poskytovaní sociálnej služby podľa § 6 až 9,

b) osobitné podmienky na výmaz z registra podľa § 68 ods. 1 písm. b) až f) a § 68 ods. 2 písm. a) a f), 

c) osobitné podmienky poskytovania sociálnej služby v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo 

znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa 

sociálnej služby a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu; ustanovenia zmluvy  

o poskytovaní sociálnej služby, ktoré nie sú v súlade s ustanovenými osobitnými podmienkami poskytovania 

sociálnej služby, sa neuplatňujú, 

d) podmienky poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, 

e) predĺženie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b), 

f) kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb podľa 

§ 84.

(2) Obec a vyšší územný celok poskytujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb a pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickej osobe, ktorá sa v čase 

mimoriadnej situácie ocitne v ohrození života alebo zdravia; ak táto fyzická osoba je dotknutá zmenou 

podmienok poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 písm. c), túto pôsobnosť vykonávajú v súčinnosti  

s poskytovateľom sociálnej služby, s ktorým má táto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby.

(3) Poskytovatelia pobytovej sociálnej služby v zariadení sú v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu 

šírenia prenosného ochorenia povinní vytvoriť obytné miestnosti v zariadení na účely preventívneho

zdravia ľudí  alebo  k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady, okrem iných aj obec, na ktorej 

území bol  nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

Uvedené ustanovenia sú z hľadiska plynutia času pozastavené odo dňa účinnosti tohto zákona až do 

odvolania krízovej situácie.
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V citovanom nariadení vláda Slovenskej republiky nariaďuje: 

§ 1 

(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  

s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“) 

a) sa neuplatňuje právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) 

na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 

písm. a) zákona, 

b) sa neuplatňuje povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť pobytovú formu sociálnej služby 

v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona alebo zabezpečiť poskytovanie tejto sociálnej služby podľa § 

8 ods. 1 až 3 zákona; to neplatí, ak fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pobytovú formu sociálnej služby  

v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona, spĺňa podmienku podľa § 8 ods. 6 zákona a  

1. bezprostredne pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby jej bola poskytovaná sociálna služba  

v zariadení podľa § 104a ods. 4 zákona najmenej po dobu štrnástich dní alebo sa jej poskytovala ústavná 

zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení a absolvovala počas tohto pobytu alebo tejto ústavnej 

zdravotnej starostlivosti testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom, alebo 

2. vybrala si poskytovateľa sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona; prijímateľ sociálnej služby sa 

najmenej po dobu štrnástich dní umiestni v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia 

od ostatných prijímateľov sociálnej služby a absolvuje testovanie na ochorenie COVID-19, 

c) sa neuplatňuje povinnosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 8 ods. 9 zákona; to neplatí, 

ak fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pobytovú formu sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 39 

zákona, spĺňa podmienky podľa písmena b), 

d) poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona nemôže 

Komentár 

Na základe zákona č. 89/2020 Z. z. (a v ňom obsiahnutej novele zákona o sociálnych službách) prijala 

vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 116 zo 7. mája 2020 o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych 

služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  

s ochorením COVID-19.

oddelenia nových prijímateľov sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby po prepustení z ústavnej 

zdravotnej starostlivosti od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

(4) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti určia v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej 

z dôvodu šírenia prenosného ochorenia zariadenia s pobytovou sociálnou službou, ktoré sú určené na 

prijímanie nových prijímateľov sociálnej služby. 

(5) Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v a) odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami 

ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1, b) odsekoch 2 až 4, sa uplatňujú  

s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 až 4.“

Doterajšia štrnásta časť až šestnásta časť sa označujú ako pätnásta časť až sedemnásta časť.
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prijať do zariadenia fyzickú osobu, ak nie sú splnené 

podmienky podľa písmena b), 

e) lehota podľa § 68 ods. 1 písm. f) a g) a § 68 ods. 2 

písm. a) a f) zákona neplynie,

f) sa týždenná pobytová forma sociálnej služby  

v zariadení poskytuje aj počas soboty, nedele, štátneho 

sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja, ak sa 

prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej 

služby nedohodnú na jej prerušení počas obdobia 

trvania mimoriadnej situácie.

(2) V čase mimoriadnej situácie a v období do konca 

kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, sa 

a) neuplatňuje povinnosť poskytovateľa sociálnej 

služby uvedenej v § 26, 27 a 29 zákona dodržiavať 

maximálny počet prijímateľov sociálnej služby 

na jedného svojho zamestnanca a minimálny 

percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa § 9 ods. 4 zákona, 

b) ubytovanie v nocľahárni môže poskytovať počas celého dňa, 

c) neuplatňuje § 68 ods. 1 písm. c) zákona, ak dôvodom na neplnenie finančných podmienok na poskytovanie 

sociálnej služby je mimoriadna situácia.

§ 2 

(1) V čase mimoriadnej situácie sa § 41 ods. 3 písm. d) zákona neuplatňuje, ak 

a) domáca opatrovateľská služba má byť poskytovaná fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre 

podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo z dôvodu ochorenia COVID-19, a neposkytnutím domácej 

opatrovateľskej služby by bol ohrozený život alebo zdravie tejto fyzickej osoby a  

b) pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby sú splnené podmienky na predchádzanie šírenia ochorenia 

COVID-19 vrátane vybavenosti opatrovateľa osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

(2) Pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby podľa odseku 1 dohodne prijímateľ sociálnej služby  

s poskytovateľom sociálnej služby rozsah poskytovaných úkonov v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

tak, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia života alebo zdravia prijímateľa sociálnej služby a opatrovateľa.

§ 3 

Doklady o výške príjmu podľa § 72a ods. 5 zákona a potvrdenie o príjme podľa § 74 ods. 3 písm. e) zákona 

možno v čase mimoriadnej situácie nahradiť čestným vyhlásením.

§ 4 

(1) V čase mimoriadnej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, sa finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby podľa § 77 zákona poskytuje neverejnému poskytovateľovi
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a) ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40 zákona v plnej výške aj vtedy, ak 

sa táto sociálna služba neposkytuje z dôvodu mimoriadnej situácie a tento neverejný poskytovateľ sociálnej 

služby prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje sociálnu službu v domácom prostredí prijímateľa 

sociálnej služby alebo poskytuje týmito zamestnancami sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných 

úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,  

a fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, 

b) pobytovej formy sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa táto sociálna služba neposkytuje z dôvodu 

neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

(2) Na účel určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 

sa použije počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie poskytovala 

sociálna služba neverejným poskytovateľom sociálnej služby s finančnou podporou na základe uzatvorenej 

zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

§ 5 

Ak z dôvodu objektívnej prekážky spočívajúcej v dôsledkoch mimoriadnej situácie nie je možné zabezpečiť 

podklad na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) zákona, lehota v tomto 

konaní neplynie do odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia.

§ 6 

(1) Opatrovateľ je v čase mimoriadnej situácie aj fyzická osoba, ktorá absolvovala zaškolenie na vykonávanie 

pracovnej činnosti opatrovateľa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona, poskytnuté 

poskytovateľom tejto sociálnej služby prostredníctvom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené  

v § 84 ods. 8 zákona.

(2) Vecný a časový rozsah zaškolenia určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od úkonov, ktoré bude 

opatrovateľ podľa odseku 1 poskytovať.

§ 7 

Ustanovenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a ustanovenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, sa neuplatňujú.

§ 8 

(1) Správny orgán odpustí zmeškanie lehoty podľa § 68 ods. 1 písm. f) a § 68 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá 

uplynula v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon vykonaný 

do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie.

(2) Správny orgán odpustí zmeškanie lehoty v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) zákona, ktorá 

uplynula v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády z dôvodu objektívnej prekážky 

spočívajúcej v dôsledkoch mimoriadnej situácie, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 dní od odstránenia 

tejto prekážky, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci,  

v ktorom skončí mimoriadna situácia.
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 » Zákon č. 96/2020 Z. z. zo dňa 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.  

 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej  

 nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

JEDENÁSTA HLAVA 

OPATRENIA V OBLASTI MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ

§ 24n 

(1) Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej 

povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu, 

40w) ktorá neuplynula 

pred začatím obdobia 

pandémie alebo začala 

plynúť počas obdobia 

pandémie, sa považuje 

za dodržanú, ak sa podá 

oznámenie o zániku 

poplatkovej povinnosti 

alebo o výmere podlahovej 

plochy nadzemnej časti 

realizovanej stavby podľa 

osobitného predpisu, 40w) 

do konca kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho 

po skončení obdobia 

pandémie.

(2) Obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva 

použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj, 40x) na úhradu bežných výdavkov, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu, 40x) 

Komentár 

Citované nariadenie obmedzuje osobné práva a slobody prijímateľa sociálnej služby (zabezpečenie osobného 

kontaktu s osobou), ruší sa doterajšia povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť pobytovú 

formu sociálnej služby, neuplatňujú sa povinnosti poskytovateľa sociálnej služby dodržať maximálny počet 

prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných 

zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (pozri k tomu aj prílohy zákona o sociálnych službách), 

ustanovujú sa niektoré neformálne opatrenia atď.  

V § 4 nového nariadenia vlády sa ustanovujú nové podmienky nároku na finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby. Zjednodušujú sa predpoklady a požiadavky na pracovné pozície opatrovateľov 

a upravujú sa liberálnejšie ustanovenia o odpustení zmeškaných lehôt. 
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DVANÁSTA HLAVA 

OPATRENIA V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO 

POPLATKU

§ 24o 

(1) Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za 

psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 

prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto 

daniam podľa osobitného predpisu, 40y) ktorá neuplynula pred 

začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia 

pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie  

k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty 

a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich 

alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného 

predpisu, 40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(2) Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, 40y) ktorá neuplynula pred 

začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak 

sa podá oznámenie podľa osobitného predpisu, 40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

skončení obdobia pandémie.“.

Komentár 

Prvý komentovaný zákon, ktorý je uvedený v tomto prehľade je zákon č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti prijatý dňa 2. apríla 2020. 

Už 22. apríla 2020 bol po dvadsiatich dňoch tento zákon novelizovaný aj v ustanoveniach, určených pre 

niektoré inštitúty, týkajúce sa samosprávy. 

V citovanom odseku (1) je osobitným predpisom (40w) zákon Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov. 

V citovanom odseku (2) je osobitným predpisom (40x) citovaný zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 

za rozvoj v ustanovení § 11. 

 » Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií  

 zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu  

 a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1 

(1) Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní 

sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

(ďalej len „dotácia“), sa poskytne obci 
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a) v paušálnej sume určenej 

podľa počtu obyvateľov, ktorí 

majú trvalý pobyt na území 

obce k 31. decembru 2019 

podľa údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, a to 

1. 700 eur pri počte do 499 

obyvateľov vrátane, 

2. 1 100 eur pri počte od 500 

obyvateľov do 9 999 obyvateľov 

vrátane, 3. 1 800 eur pri počte 

10 000 a viac obyvateľov, 

b) na úkon, ktorým je 

1. vyplnenie formulára na 

sčítanie domov a bytov všetkými 

údajmi zisťovanými o byte za každý jednotlivý byt alebo 

2. overenie správnosti a úplnosti údajov o byte z administratívnych zdrojov údajov, ktoré formulár na sčítanie 

domov a bytov pred spracovaním obcou obsahuje.

(2) Dotácia na úkon podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne vo výške štyri eurá na byt.

(3) Doplatok dotácie podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne po skončení doby sčítania domov a bytov na 

základe žiadosti obce v sume zodpovedajúcej kladnému rozdielu medzi počtom bytov v obci podľa katastra 

nehnuteľností k 31. decembru 2019 a počtom bytov v obci, ktorý bol zistený sčítaním domov a bytov; tento 

doplatok sa poskytne, ak prírastok bytov je vyšší ako 20 bytov.

§ 2 

Dotácia je určená na bežné výdavky obce súvisiace s personálnym, materiálnym, technickým a organizačným 

zabezpečením sčítania domov a bytov.

§ 3 

Dotácia sa poskytne obci z rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky do 31. mája 2020

Komentár 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v budúcom roku 2021 je podmienené aj legislatívou Európskej únie. 
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