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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 Veľký prehľad vybraných právnych predpisov  

(november - december 2017 a január 2018)  

 
Milé kolegyne, vážení kolegovia,  
 
koniec roka bol aj z hľadiska legislatívy mimoriadne 
dynamický. Svedčí o tom prehľad vybraných právnych 
predpisov publikovaných v zbierke zákonov za posledné dva 
mesiace minulého roka, ku ktorému sme zaradili aj právne 
predpisy týkajúce sa samosprávy, ktoré boli publikované 
v Zbierke zákonov minulý mesiac.  
Veríme, že spracovaný prehľad Vám uľahčí orientáciu 
v aktuálnej legislatíve, nakoľko pri výbere prehľadu sme sa 
sústredili tak na zákony, vyhlášky a nariadenia vlády. 
  
Michal Sýkora, predseda ZMOS     

     
 

Predmet:  

•  Prehľad vybraných predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke 
zákonov SR za mesiace november a december 2017 a január 2018.  

November 2017 
1.  Zákon č. 267/2017 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

Čiastka: 115                                                                                 

Účinnosť: 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 14 a § 52 ods. 13 a 14 v bode 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 

januára 2019. 

Novela daňového poriadku zmenila znenie §11 upravujúceho daňové tajomstvo:  

„(1) Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové 

tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha 

alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie. 

(2) Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, a môže byť použité len na plnenie úloh 

podľa tohto zákona, osobitných predpisov8) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná. 

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV 
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(3) Správca dane a ostatné orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú povinné poučiť daňové 

subjekty a iné osoby o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo a o právnych dôsledkoch porušenia tejto 

povinnosti. 

(4) Porušením povinnosti zachovávať daňové tajomstvo je oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva 

tomu, kto nepreukáže oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva vyplývajúcu z 

plnenia jeho úloh podľa tohto zákona, osobitných predpisov8) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná. Daňové tajomstvo sa oznámi alebo sprístupní tomu, kto preukáže oprávnenosť na 

oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva vyplývajúcu z plnenia jeho úloh podľa tohto zákona, 

osobitných predpisov8) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

(5) Za porušenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo sa nepovažuje 

a) použitie daňového tajomstva orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a správcom dane, 

ktorým je obec podľa tohto zákona, osobitného predpisu 92ba) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, 

b) zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, a 

odsúdenie nebolo zahladené, 

c) zverejnenie údajov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, ktorá má oprávnenie 

oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, o porušení povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným 

predpisom,92ba) o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, 

d) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva subjektu, ktorý na základe verejného obstarávania10) 

poskytuje finančnej správe služby v oblasti informačných technológií, na účely vytvárania, správy a rozvoja 

informačných systémov finančnej správy, 

e) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, 

ktorého sa daňové tajomstvo týka, alebo s jeho súhlasom udeleným ústne do zápisnice u správcu dane. 

(6) Informácia o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva sa uloží v spise daňového subjektu, okrem 

automatického sprístupnenia daňového tajomstva prostredníctvom informačného systému finančnej správy.“ 

 

 

2. Zákon č. 270/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

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

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov 

Čiastka: 116                                                                                  

Účinnosť: od 1. januára  2018 

Došlo k rozšíreniu osôb na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu pri predaji a službách. 

§3 bol doplnený o odsek 7: „Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na 

každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný 

používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie 

bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá 

povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 3 ods. 2 

písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly 

podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 8) alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.“  
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3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na 

rok 2018 

Čiastka: 118                                                                                  

Účinnosť: od 1. januára  2018 

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na 

a) 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,  

b) 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

 

4. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 283/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o 

podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných 

podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. 

Čiastka: 120                                                                                  

Účinnosť: od 1. januára  2018 

Zmenil sa §2 odsek 2 upravujúci podrobnosti o výške podpory na obstaranie nájomného bytu: „Na obstaranie 

nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo 

neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona úver najdlhšie na 40 rokov vo výške 

a) 80% obstarávacej ceny, najviac 65 000 eur na byt, 

1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1% alebo 

2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0%, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese,1)  

b) 100% obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt, ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 20 zákona 

1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1% alebo 

2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0%, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)“ 

 

5. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 284/2017 Z. z., ktorou sa dopĺňa 

vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o 

výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej 

poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z. 

Čiastka: 120                                                                                   

Účinnosť: od 1. januára  2018 

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

"e) garážové stojisko vybudované k obstarávanému nájomnému bytu vo výške 600 eur na jeden nájomný byt, 

najviac do výšky 10% oprávnených nákladov na obstaranie garážového stojiska."  

 

 

6. Zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Čiastka: 123                                                                                 

Účinnosť: od 1. decembra 2017 

okrem čl. I § 30 ods. 1 písm. k) v šiestom bode,  

ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018 
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Podľa rámcovej smernice Rady 89/391/EHS majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých 

zamestnancov. Rámcová smernica v čl. 7 zakladá povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich 

zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktorými sú v Slovenskej republike bezpečnostnotechnická služba 

a pracovná zdravotná služba. Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľom svoje odborné a 

poradenské služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré sú zamerané najmä na technickú prevenciu 

pracovných úrazov. Pracovná zdravotná služba je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov v 

oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na 

predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. 

Došlo ku komplexnej zmene v §30 upravujúceho povinnosti pri ochrane zdravia pri práci: 

„(1) Zamestnávateľ je povinný  

a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým 

alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len "faktory práce a pracovného prostredia") na 

najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)  

b) zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe 

tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska 

zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí 

posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného 

posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného 

rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,  

c) zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, 

na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 

1. druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, 

2. tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,  

d) zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa 

písmena c) vypracovanie 

1. písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá 

by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo 

2. písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných 

podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska 

zdravotného rizika, 

e) poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) 

zástupcom zamestnancov,  

f) zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,  

g) predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, 

ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e; v zozname zamestnancov sa 

uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, 

profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho 

zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky 

posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného 

prostredia,  

h) uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí 

vykonávajú rizikovú prácu, 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce alebo ak v písmene o) nie je ustanovené 

inak,  
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i) vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak 

ustanovujú osobitné predpisy,34)  

j) viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej 

kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú: 

1. hluk, 

2. vibrácie, 

3. ionizujúce žiarenie, 

4. elektromagnetické pole, 

5. ultrafialové žiarenie, 

6. infračervené žiarenie, 

7. laserové žiarenie, 

8. záťaž teplom, 

9. záťaž chladom, 

10. chemický faktor, 

11. karcinogénny a mutagénny faktor, 

12. biologický faktor, 

13. fyzická záťaž pri práci, 

14. psychická pracovná záťaž, 

15. zvýšený tlak vzduchu,  

k) oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva 

údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom 

zamestnancov, platí od 1.7.2018  

l) predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy 

na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej 

kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 ods. 6,  

m) vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o 

výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na 

pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 

vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov 

vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva,  

n) poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a 

spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z 

povolania podľa § 31a ods. 4,  

o) po zániku živnostenského oprávnenia alebo zániku obchodnej spoločnosti bezodkladne odovzdať 

dokumentáciu vedenú podľa písmen b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.  

 

(2) Evidencia zamestnancov podľa odseku 1 písm. j) obsahuje údaje 

a) názov pracoviska,  

b) názov profesií,  

c) faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a kategóriu práce osobitne pre 

jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,  



                                  
                               
 

www.zmos.sk Strana 6 z 16 

1/2018 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 

 
pre členské  mestá a obce 

asdad 

d) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri 

posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.  

 

(3) Oznámenie podľa odseku 1 písm. k) obsahuje údaje 

a) názov pracoviska,  

b) názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,  

c) počet zamestnancov pracoviska.  

 

(4) Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až o) sa nevzťahujú na 

a) Slovenskú informačnú službu vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Slovenskej informačnej služby 

mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k príslušníkom Slovenskej informačnej služby zaradených do 

činnej zálohy,  

b) Zbor väzenskej a justičnej stráže vo vzťahu k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže zaradeným do 

činnej zálohy,  

c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Policajného zboru 

mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru zaradeným do činnej zálohy a 

príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a príslušníkom Horskej záchrannej služby zaradeným mimo 

činnej štátnej služby,  

d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov 

ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,  

e) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby colníkov mimo územia 

Slovenskej republiky a vo vzťahu k colníkom zaradeným do činnej zálohy,  

f) Národný bezpečnostný úrad vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Národného bezpečnostného 

úradu mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k príslušníkom Národného bezpečnostného úradu 

zaradeným do činnej zálohy.  

 

(5) Povinnosti podľa odseku 1 písm. f) až h) a § 52 ods. 1 písm. g) sa nevzťahujú na Slovenskú informačnú 

službu, Národný bezpečnostný úrad, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Horskú záchrannú službu, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky, ak je plnenie týchto povinností Slovenskou informačnou službou, Národným 

bezpečnostným úradom, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 

Horskou záchrannou službou, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky zabezpečené podľa osobitných predpisov.34a)  

 

(6) Zamestnávateľ je povinný 

a) umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie 

odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť 

organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou 

zamestnancov,  

b) poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície 

faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania 

faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, 

ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.  
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(7) Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej 

kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná 

a) si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe 

tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného rizika; posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia 

a vypracovanie písomného posudku o riziku je povinná si zabezpečiť aj pri každej zmene pracovných 

podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska 

zdravotného rizika,  

b) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a 

iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň 

limitov ustanovených osobitnými predpismi, 34)  

c) zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,  

d) predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie 

alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie 

(§ 31 ods. 6),  

e) uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu 

podľa § 30f ods. 1.  

 

(8) Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, môže pre seba zabezpečiť primeraný 

zdravotný dohľad podľa § 30a, 30ab a 30ad s ohľadom na špecifické riziká pri práci.  

 

(9) Povinnosti zamestnávateľa uvedené v odsekoch 1 až 3 a 6 sa počas dočasného pridelenia vzťahujú na 

užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom.34b)“ 

Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu 

škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie 

zamestnancov. Z toho dôvodu napríklad lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre 

všetkých zamestnancov celoplošne, ale iba pre tých, kde je to odôvodnené z hľadiska zdravotného rizika pri 

práci. 

 

S touto zmenou súvisiac došlo k úprave správnych deliktov v §57 odseky 22-24:  

„(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická 

osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ak 

a) nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),  

b) nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a 

nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v 

spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30 ods. 1 písm. b),  

c) nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na 

pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 

mesiacov alebo na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo 

štvrtej kategórie najmenej raz za rok podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezabezpečí vypracovanie písomného 

posudku o riziku alebo písomného záznamu o posúdení rizika podľa § 30 ods. 1 písm. d),  

d) nezabezpečí pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. f),  
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e) nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam 

zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. g),  

f) neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. h),  

g) nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. i),  

h) nevedie a neuchová evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej 

kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j), 

  

i) neoznámi každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa 

zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k),  

j) nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy 

na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z 

tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. l),  

k) nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o 

výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na 

pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, s 

hodnotením zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roku ju 

nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. m),  

l) neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok 

a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 30 ods. 1 písm. n),  

m) neodovzdá po zániku živnostenského oprávnenia alebo po zániku obchodnej spoločnosti dokumentáciu 

vedenú podľa § 30 ods. 1 písm. b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. 

o),  

n) nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú 

úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 14.  

(23) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická 

osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo 

štvrtej kategórie, ak 

a) si nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a 

nezabezpečí si vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa § 30 

ods. 6 písm. a),  

b) nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 6 písm. b),  

c) nezabezpečí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 6 písm. c),  

d) nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie 

alebo štvrtej kategórie alebo návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej 

kategórie podľa § 30 ods. 6 písm. d),  

e) neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 6 písm. e).  

(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí držiteľ 

oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu, ktorý 

a) nezabezpečí zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) 

alebo písm. b),  

b) nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie podľa § 30d ods. 1 písm. c),  

c) nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30d ods. 1 písm. d),  
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d) nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o 

pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30d ods. 1 písm. e),  

e) nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30d ods. 1 písm. f),  

f) nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab, § 30ad alebo dokumentáciu súvisiacu 

s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30d ods. 1 písm. g), 

g) neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta 

podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo zmenu obchodného mena, sídla alebo právnej formy, 

ak ide o právnickú osobu, alebo zmenu osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 

písm. h),  

h) neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, 

na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30d ods. 1 písm. i) prvého 

bodu,  

i) neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 

30d ods. 1 písm. i) druhého bodu,  

j) neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej 

služby podľa § 30d ods. 1 písm. j).“ 

 

7. Zákon č. 291/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

Čiastka: 123                                                                               

Účinnosť: od 1. mája 2018 okrem čl. I bodu 18, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2017 

Novela zákona dopĺňa definíciu pozemku o pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností klasifikovaný ako 

zastavané plochy a nádvoria, pričom však slúži na poľnohospodárske účely. Ustanovením sa odstraňuje 

nejednotnosť výkladu, čo v praxi spôsobovalo nezodpovedané otázky, či je možné aj takýto druh pozemku, 

ktorý je súčasťou napr. hospodárskeho dvora, považovať za pozemok na účely tohto zákona. Zároveň bola 

dopracovaná definícia toho, čo treba rozumieť pod pojmom obvyklá výška nájomného. Novelizoval sa §1, ktorý 

znie:  

„(1) Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka o nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku 

na poľnohospodárske účely.  

(2) Pozemok na poľnohospodárske účely podľa tohto zákona je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je 

a) poľnohospodárskou pôdou,2)  

b) evidovaný v katastri nehnuteľností v registri "C" ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na 

poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, alebo  

c) iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely; ustanovenia osobitného predpisu9) tým nie sú 

dotknuté.  

(3) Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len 

"obvyklá výška nájomného") sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha 

poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad 

pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 

14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.“ 
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Zmenil sa maximálny čas nájmu z 25 na 15 rokov ak je zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní podniku uzavretá na určitý čas. 

 

V § 10 sa zmenil celý odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Na vznik zmluvy o nájme pozemku podľa § 1 ods. 2 písm. b) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní 

podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak, je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom 

území. Obdobne sa určí výška odplaty za užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy v areáli poľnohospodárskeho 

podniku zastavanom stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodárske 

účely.". 

 

V §12 sa vypúšťa odsek 1: „Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom 

dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení 

nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8; to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemku 

pozemky, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len "fond") nakladá podľa osobitného predpisu.“ 

V nadväznosti na vypustenie ustanovenia § 12 ods. 1 zakotvujúceho automatickú obnovu nájomnej zmluvy 

novela zákona modifikuje aj ustanovenia o prednostnom práve na nájom, keď definuje prípady, kedy sa toto 

právo pri uzatváraní nových nájomných zmlúv neuplatní a v novom odseku 3 § 13 upresňuje mechanizmus 

realizácie tohto prednostného práva. V prípade nerešpektovania prednostného práva na nájom sa právny úkon 

prenajímateľa považuje za neplatný, pokiaľ sa ten, kto je takýmto úkonom dotknutý (nájomca), neplatnosti 

právneho úkonu dovolá. Novela precizuje povinnosť nájomcu viesť evidenciu pozemkov, ktoré vlastní a má 

prenajaté, ako aj povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom. 

Doplnila sa výpovedná lehota 5 rokov ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, ktorú možno vypovedať len písomne. 

Novela zároveň precizuje doterajšiu úpravu týkajúcu sa vzniku podnájomných vzťahov v prípadoch, ak nájomca 

užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a pozemky sú neprístupné alebo ich 

nemožno racionálne užívať. V takom prípade je nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len "doterajší 

prenajímateľ") uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má 

prenajaté, a to v primeranej výmere a bonite. 

 

8. Zákon č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

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

Čiastka: 124                                                                               

Účinnosť: 1. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 27, § 20 ods. 1, 2, 4 až 8 v bode 28, bodov 29 až 241, 243 až 

247, čl. II až IV, čl. V bodov 2 až 9 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a okrem čl. I § 20 

ods. 3 v bode 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.  

V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou táto obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.“ 

Ide predovšetkým o jednoznačnosť v určení, s ktorou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly musí mať 

ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uzatvorenú zmluvu podľa § 59 

ods. 2 zákona o odpadoch. 
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Rozšírila sa definícia spätného zberu odpadových pneumatík, nakoľko spätný zber odpadových pneumatík sa 

môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou, ak tak obec určí. 

V praxi spôsobovalo obciam problémy, ak sa rozhodli pre spôsob kompostovania, ale nie všetci občania boli 

ochotní sa zapojiť do tohto systému. Kompostovanie je jednou z foriem triedeného zberu a občan je povinný 

sa zapojiť do systému zberu komunálnych odpadov v obci, ktorý obec upraví vo svojom všeobecne záväznom 

nariadení. 

§ 80 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú: 

 „(9) Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú kompostovanie v 

kompostovacom zásobníku alebo zber prostredníctvom zbernej nádoby. Obec doplní systém triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu o mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitných 

kontajnerov, miesta určeného obcou alebo prostredníctvom zberného dvora.  

 (10) Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené 

najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.“ 

Dochádza k zmene úhrady za zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Doposiaľ tieto náklady znášala obec. 

Úpravou sa táto povinnosť mení. Obec rozhodne, či náklady na zabezpečenie týchto zberných nádob a 

kompostovacích zásobníkov bude znášať sama alebo ich zahrnie do miestneho poplatku za KO a DSO alebo 

stanoví iný spôsob úhrady. 

V § 81 odsek 5 znie: 

 „(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich 

zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo 

všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a 

kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.“. 

V zmysle § 81 ods. 1 je obec zodpovedná aj za nakladanie s drobným stavebným odpadom. Obec určí, či 

zavedie množstevný zber alebo zber podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. 

V § 81 ods. 7 písm. g) sa za slová "objemných odpadov" vkladá čiarka a slová „drobných stavebných odpadov v 

rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber“. 

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch ustanovila 

povinnosť obcí zabezpečiť kompostovacie zásobníky, avšak nezabezpečila aj povinnosť osvety občanov v 

prípade kompostovania a v tejto súvislosti je potrebné, aby obce zabezpečovali aj osvetu a informovanie 

občanov o kompostovaní. Obec je povinná zabezpečiť občanom aj zberné nádoby. 

V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 

„i) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.“ 

V § 81 ods. 10 sa za slová "so zmesovým komunálnym odpadom" vkladá čiarka a slová „drobným stavebným 

odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu“. 

Zmena ustanovenia súvisí s požiadavkou z aplikačnej praxe v súvislosti so spoplatnením drobného stavebného 

odpadu aj iným spôsobom ako je množstvový zber. 

 

9. Zákon č. 293/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Čiastka: 124                                                                               
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Účinnosť: od 1. decembra   2017 

V § 2 ktorý vymedzuje základné pojmy sa v písm. r) upravuje pojem nízkoemisná zóna, nová definícia umožňuje 

na udržanie dobrej kvality ovzdušia zriadiť zónu aj mimo oblasti riadenia kvality ovzdušia. 

Zmenený §9 upravujúci opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia na dosiahnutie dobrej kvality 

ovzdušia ustanovuje v odseku 3 obci možnosť všeobecne záväzným nariadením zriadiť nízkoemisnú zónu, do 

ktorej je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám na elektrický pohon a vodíkový pohon označených 

emisnými plaketami, určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou 

plaketou, podľa odseku 7, s povolením dočasného vjazdu alebo povolením trvalého vjazdu podľa odseku 8; 

doklad o povolení vjazdu musí byť umiestnený v prednej časti motorového vozidla na viditeľnom mieste pre 

kontrolné orgány alebo podľa odseku 9. Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý 

vjazd, je uvedený v prílohe 1a bod II tejto novely. 

V súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením určí územie obce alebo jej 

časti vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny, najnižšiu emisnú triedu cestných 

motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh 

pohonu motorového vozidla, podrobnosti o povolení dočasného vjazdu a povolení trvalého vjazdu cestných 

motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti 

prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie. Nízkoemisná zóna sa vyznačí dopravnými značkami podľa osobitného 

predpisu. 

Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení nízkoemisnej zóny nemôže nadobudnúť účinnosť skôr ako 12 

mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia. 

 

10. Zákon č. 294/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

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

Čiastka: 124                                                                               

Účinnosť: od 1. januára   2018 

Zamestnávateľ je povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť v lehote siedmich dní od uplynutia lehoty na 

splnenie povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov (napr. do začatia výkonu činnosti zamestnanca), najneskôr však do začatia výkonu 

kontroly nelegálneho zamestnávania začatej pred uplynutím tejto sedemdňovej lehoty. To znamená, že ak 

príde kontrolný orgán po čase, kedy zamestnanec začal vykonávať svoju činnosť, no v lehote siedmich dní a 

zistí, že zamestnávateľ si ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, konštatuje nelegálne zamestnávanie. Ak si však 

zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť v lehote uvedených siedmich dní a stihne tak spraviť pred 

výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie. Ak si zamestnávateľ splní 

túto povinnosť až po lehote siedmich dní alebo si ju nesplní vôbec, v takom prípade nebude chránený a 

kontrolný orgán, bez ohľadu na čas výkonu kontroly, konštatuje porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, 

a to aj spätne. 

 

December 2017 
1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z 
Čiastka: 127                                                                               
Účinnosť: od 1. januára 2018 
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Touto vyhláškou došlo k týmto hlavným úpravám: 
- úprava a doplnenie ustanovení, ktorými sa upravujú podrobnosti o vedení matrík matričnými úradmi,  
- úprava zásad vedenia a označovania matričných kníh,  
- úprava podrobností o vykonávaní dodatočných zápisov, záznamov, zmien a opráv údajov v matričných 
zápisoch,  
- spresnenie niektorých ustanovení zákona úpravou podrobností za účelom vylúčenia nejednotného výkladu a 
zjednotenia aplikačnej praxe, napr. ustanovenie o ochrane matričného fondu - matričných kníh, ochrana 
údajov v matričných knihách, doplnenie a úprava ustanovení, týkajúcich sa vykonávania zápisov v matričnej 
knihe, umožnenie vyhotovenia záznamu oprávnenej osobe z matričnej knihy fotografickým prístrojom, úprava 
režimu výmeny matrík, úprava vyhotovenia a odovzdania úradného výpisu z matriky maloletej osobe, úprava 
vykonania matričnej skúšky, 
 - úprava podrobností o vedení osobitnej matriky, napr. upresňuje sa postup zápisu matričných udalostí, ktoré 
nastali v Českej republike pred 1. januárom 1993 a sú zapísané v Osobitnej matrike v Brne. 
 
2. Zákon č. 331/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov 
Čiastka: 135                                                                               
Účinnosť: od 30. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 204 a 209 až 218, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 
januára 2018. 
Ustanovuje sa právna možnosť vykonávania sociálnej posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti 
na sociálnu službu v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu, uskutočňovaného v rámci pôsobnosti 
obce alebo vyššieho územného celku, ako príslušného správneho orgánu, fyzickou osobou, ktorej bolo vydané 
Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce povolenie na výkon samostatnej 
praxe sociálneho pracovníka podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o 
podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Sociálnu posudkovú činnosť môže táto fyzická osoba- sociálny pracovník vykonávajúci 
samostatnú prax sociálneho pracovníka vykonávať na základe zmluvy s príslušnou obcou alebo vyšším 
územným celkom, ako príslušným správnym orgánom. Ide o ďalšiu do úvahy prichádzajúcu alternatívnu 
možnosť personálneho zabezpečenia vykonávania tejto sociálnej posudkovej činnosti, a to popri možnosti jej 
vykonávania sociálnym pracovníkom obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je zamestnancom obce alebo 
vyššieho územného celku, a možnosti jej vykonávania sociálnym pracovníkom právnickej osoby zriadenej 
obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom alebo založenej vyšším územným 
celkom (zamestnanec zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obce 
alebo vyššieho územného celku na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku). 
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených 
odkázanosťou obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje 
sociálnu službu v týchto zariadeniach. 
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie 
obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a 29, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu 
službu v týchto zariadeniach 
Zmenil sa §72 ods. 2, ktorý znie: „Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, 
spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo 
všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku. Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí, aby 
priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej služby od 
prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po 
prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 
77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi 
a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za 
predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú 
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jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet 
miest v zariadení zapísaný v registri a  
b) priemerným príjmom verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z 
finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7 a úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s 
poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 10, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa 
sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest 
v zariadení zapísaný v registri.“ 
Obec a vyšší územný celok sú pri rozhodovaní viazaní právoplatným rozhodnutím súdu o neurčení vyživovacej 
povinnosti zaopatreného plnoletého dieťaťa alebo rodiča voči prijímateľovi sociálnej služby. 
Definuje sa poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby na: 

 poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je 
poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný  

 poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby je v súlade s komunitným 
plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného 
vyššieho územného celku 

Novo sa ustanovuje spôsob určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, a 
to vzhľadom na novú právnu úpravu spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb zo strany štátu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to poskytovaním 
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 
ods. 6, poskytovaním finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej 
intervencie podľa § 71 ods. 7 , poskytovaním finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v 
zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a a poskytovaním finančného príspevku na poskytovanie 
sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa. 
 
3. Zákon č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Čiastka: 136                                                                               
Účinnosť: od 1. januára   2018 okrem čl. I § 2 písm. ah) v bode 4, § 17h v bode 52 a § 52 v bode 128, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019 
Do kritérií určenia daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa dopĺňa bydlisko. Fyzická osoba má na 
území SR bydlisko, ak na území SR má za trvalým účelom k dispozícii možnosť ubytovania, ktoré neslúži len k 
príležitostnému ubytovaniu z dôvodu krátkodobých návštev napríklad za účelom pracovných ciest, turizmu, 
rekreácie. Došlo k zmene definície závislej osoby v §2 písmene n) a zahraničnej závislej osoby v písmene r) 
a v písmene o) sa definuje, čo je ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením účasť osoby alebo 
subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu.  
V novom písmene ac) sa zavádza definícia subjektu, ktorým sa rozumie právne usporiadanie majetku (trust) 
alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu (napr. partnership - združenie) alebo iné 
právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok. Definícia je potrebná z dôvodu 
implementácie smernice ATAD. 
V novom písmene ad) sa definuje pojem ústredie, ktorý sa využíva aj v súvislosti so zdanením pri odchode. 
Ústredím sa rozumie právnická osoba, ktorá je zriaďovateľom stálej prevádzkarne. 
V novom písmene ae) sa zavádza z dôvodu právnej istoty do základných pojmov definícia konečného príjemcu 
príjmov. Interpretácia konečného príjemcu vychádza z koncepcie používanej v smerniciach EÚ, ako aj zmluvách 
o zamedzení dvojitého zdanenia. Konečným príjemcom je osoba, ktorá preberá riziko a kontrolu nad týmito 
príjmami a má právo využívať tieto príjmy bez povinnosti previesť ich ďalej na inú osobu. Majetok je funkčne 
spojený so stálou prevádzkarňou na území SR, ak sa podieľa na tvorbe ziskov priraditeľných stálej 
prevádzkarni. 
V písmene af) sa zavádza definícia digitálnej platformy na účely zákona o dani z príjmov (ďalej len "zákon"). 
Takouto digitálnou platformou rozumieme hardvérovú alebo softvérovú platformu potrebnú na vytvorenie a 
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správu aplikácií. Za takúto platformu možno označiť novodobý technologický business model umožňujúci 
výmenu informácií medzi viacerými skupinami užívateľov, najmä medzi koncovými užívateľmi a držiteľmi 
hnuteľných alebo nehnuteľných vecí alebo poskytovateľmi služby. Je sprístupnená akýmkoľvek ďalším 
užívateľom a zdieľa údaje s vývojármi tretích strán. Vyznačuje sa jednoduchým používaním bez potreby školení 
a predstavuje inovatívny obchodný model. 
Nová úprava rieši v §8 ods. 16) zdanenie príjmu z prevodu majetku (napr. nehnuteľnosti) alebo práva v 
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré jeden z manželov mal zaradený do obchodného majetku a 
predávajú ho po jeho vyradení z obchodného majetku. Uvedené znamená, že nie je možné v takomto prípade 
aplikovať ustanovenie § 4 ods. 8 zákona, t. j. nie je možné deliť príjem dosiahnutý z predaja takéhoto majetku v 
pomere medzi manželov aký si dohodnú, ale vždy celý príjem zdaňuje ten manžel, ktorý mal majetok zaradený 
v obchodnom majetku ako posledný. 
 
4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2017 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov 
Čiastka: 138                                                                               
Účinnosť: od 1. januára   2018 
 
5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
Čiastka: 138                                                                               
Účinnosť: od 1. januára   2018 
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej 
tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v 
prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 
alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych 
zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3. 
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej 
vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa 
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4. 
 Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa 
platových taríf uvedených v prílohe č. 5. 

 

Január 2018 
1. Zákon č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 
Čiastka: 2                                                                                      
Účinnosť: od 15.januára    2018 
V čl. II. sa mení zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v znení neskorších predpisov tak, že sa dopĺňa zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľa za hospodárenie s 
majetkom neziskovej organizácie ako aj náhradu škody. Dohody medzi neziskovou organizáciou a riaditeľom, 
ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť riaditeľa, sú zakázané; zakladacia listina ani štatút nemôžu 
obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť riaditeľa.  
 
2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Čiastka: 11                                                                                      
Účinnosť: od 25. mája   2018 
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ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 

 
pre členské  mestá a obce 

asdad 

 
Tento zákon zrušuje a nahradzuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a dve vyhlášky úradu k nemu prislúchajúce, t. j.: 
vyhlášku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii 
bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z. a  vyhlášku Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon 
funkcie zodpovednej osoby.   
  Nová právna úprava v prvej a druhej časti ustanovuje pravidlá spracúvania osobných údajov pre 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov podľa nariadenia.  

Tretia časť právnej úpravy stanovuje pravidlá spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľov, 
ktorými sú príslušné orgány pri spracúvaní osobných údajov na účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií na základe transpozície 
smernice.  

Štvrtá časť právnej úpravy vo svojich ustanoveniach je tzv. implementačnou/vykonávacou časťou 
zákona, ktorá dopĺňa osobitné pravidlá spracúvania osobných údajov stanovené nariadením. Zákon vo vzťahu 
k spracúvaniu v rámci tejto časti upravuje spracovateľské operácie, ktoré nariadenie výslovne ukladá alebo 
umožňuje jednotlivým členským štátom upraviť osobitnou vnútroštátnou úpravu; ide o úpravu členského štátu 
využijúc tzv. splnomocňujúce ustanovenia nariadenia. Konkrétne ide o osobitné úpravy spracúvania osobných 
údajov upravujúce pravidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely; pravidlá 
spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním; spracúvanie národného identifikačného čísla 
a prenos osobitnej kategórie osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov, spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov a údajov týkajúcich sa zdravia; ako aj 
úprava spracúvania osobných údajov  na vedecké účely, účely historického výskumu alebo štatistické účely. 
Zároveň nariadenie určuje členským štátom prijať pravidlá týkajúce sa postavenia a organizácie dozorného 
orgánu v rámci vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu, ako aj procesné pravidlá pre výkon kontroly 
a konania o ochrane osobných údajov dozorným orgánom.  

Piata časť je venovaná úradu, jeho pôsobnosti, právomociam a jeho personálnemu aparátu. Je 
venovaná tiež kódexom správania, certifikátom, procesu akreditácie, monitorujúcemu a certifikačnému 
subjektu. Tretia hlava piatej časti je venovaná kontrole, štvrtá hlava konaniu o ochrane osobných údajov. Piata 
hlava je venovaná pokutám, správnym deliktom a poriadkovým pokutám, teda sankciám. 

Šiesta časť upravuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.  
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