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

Cieľom tohto dokumentu je informovať širokú podnikateľskú verejnosť o aktuálnych zmenách 

v legislatíve upravujúcej podmienky podnikania v Slovenskej republike, najmä s ohľadom 

na malé a stredné podniky (MSP). Dokument reflektuje najmä na zmeny prijaté 

za predchádzajúci štvrťrok, ale sú v ňom uvedené aj informácie o predpisoch, ktoré boli prijaté 

v skoršom období a ktoré v dohľadnej dobe iba nadobudnú účinnosť. Informácie v dokumente 

sú radené chronologicky podľa ich publikovania v Zbierke zákonov.  

© SBA, Bratislava, 2021 

Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.06.2021 

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

v rešeršnom systéme alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického, 

mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo akýmkoľvek systémom 

na ukladanie a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia 

autora. 

Neprešlo jazykovou úpravou. 
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období 

                                                 

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

Por. 

číslo 
Novelizovaný predpis 

 

Názov legislatívneho predpisu 

 
Pozn.1 

 

 

 

1 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného 

na sociálne poistenie v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 

 

  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných 

pozemkov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 151/2021 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 a ktorým sa mení 

zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných 

látkach, psychotropných látkach a 

prípravkoch v znení neskorších 

predpisov 

 

Zákon č. 124/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 139/1998 Z. z.  o omamných látkach, 

psychotropných látkach a prípravkoch v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov  

Zákon č. 145/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

 

2 

 

 

5 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

pravidlá poskytovania podpory 

v poľnohospodárstve v súvislosti so 

schémami oddelených priamych platieb 

v znení neskorších predpisov 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 137/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v poľnohospodárstve 

v  súvislosti so schémami oddelených priamych 

platieb v znení neskorších predpisov 

 

 

1 

 

6 

 

Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže  

 

1 
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7 

 

Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných 

podmienkach v obchode s potravinami 

v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 219/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných 

podmienkach v obchode s potravinami a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

198/2020 Z. z. 

 

 

2 

 

8 

 

Zákon č. 469/2003 Z. z. označeniach 

pôvodu výrobkov a zemepisných 

označeniach výrobkov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Zákon č. 83/2021 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa 

zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu 

výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

 

2 
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ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  2.Q 2021 (01.04.2021 - 30.06.2021)  

 

Informácie o nariadení vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného 

na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 131/2020 Z. z. 20.05.2021 21.05.2021 

 

V zmysle uvedeného nariadenia vlády Slovenskej republiky bolo schválené 

posunutie splatnosti poistného pre SZČO a zamestnávateľov za mesiace pandémie ochorenia 

COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 (marec 2020, máj až júl 2020, december 2020, 

január až apríl 2021). 

Splatnosť poistného na sociálne poistenie sa odkladá z konca júna 2021 na neskôr postupne 

v trojmesačných intervaloch, a to od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2023. Nové lehoty 

splatnosti poistného za zamestnávateľa a SZČO sú nasledovné:  

- za marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021, 

- za máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2021,  

- za jún 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022, 

- za júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022, 

- za december 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022, 

- za január 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2022, 

- za február 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023, 

- za marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023, 

- za apríl 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023, 

- za máj 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023. 

Vláda tiež schválila odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí 

zamestnávateľ za máj 2021 až do 30. septembra 2023. Uvedené sa týka zamestnávateľov 

a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 151/2021 Z. z. 31.03.2021 01.05.2021 

 

Novelou sa upravuje vzťah medzi nájomcom a vlastníkom pozemku pri rozdrobených 

poľnohospodárskych pozemkoch. V zmysle novely „Ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok 

užíva podľa osobitného predpisu vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej 

zmluvy a vlastník uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu 

neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie alebo neuzatvoril 

nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je oprávnený užívateľ pozemku, predpokladá sa, 

že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol 

nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou 
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jeden rok. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa prvej vety možno odmietnuť v celom 

rozsahu alebo v časti. Užívateľ je povinný pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy 

podľa prvej vety poučiť vlastníka o forme a spôsobe odmietnutia návrhu a upozorniť ho, 

že ak návrh neodmietne alebo nevyzve užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, vznikne 

nájomný vzťah podľa prvej vety, inak tento nájomný vzťah nevznikne. Ak vlastník 

pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku podľa prvej vety, oznámi 

túto skutočnosť užívateľovi do šiestich mesiacov odo dňa doručenia návrhu.” 

   

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 

psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 124/2021 Z. z. 18.03.2021 01.05.2021 

 

Predmetná novela priniesla vyradenie látky omamnej látky II. skupiny cannabidiol 

(CBD) zo zoznamu psychotropných látok, čím sa zjednoduší uvádzanie na trh, výroba, 

distribúcia a predaj produktov s obsahom tejto látky. 

V zmysle novely sa tiež predlžuje platnosť povolenia na zaobchádzanie s omamnými 

a psychotropnými látkami na 3 roky.  

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           145/2021 Z. z. 31.03.2021 01.05.2021 

  

Novela predmetného zákona sa zamerala na väčšiu reguláciu a obmedzovanie niektorých 

reklamných stavieb. Reklamné stavby sa budú povoľovať len na dobu určitú, a to najviac 

na tri roky. Aj stavebné povolenia vydané podľa doterajších právnych predpisov na reklamné 

stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, budú mať dobu trvania najviac tri roky.  

Zjednodušuje sa tiež proces odstraňovania nelegálnych reklamných stavieb. Vlastník 

reklamnej stavby je povinný stavbu odstrániť do 30 dní od uplynutia doby, na ktorú bola 

reklamná stavba povolená, alebo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby 

trvania reklamnej stavby. O odstránenie stavby môže požiadať aj obec či mesto. V prípade, 

že reklamná stavba je postavená bez stavebného povolenia (alebo v rozpore s ním) 

alebo bez písomného ohlásenia stavebnému úradu (alebo v rozpore s ním), je možné takúto 

nelegálnu stavbu odstrániť na náklady vlastníka.  

Zvyšujú sa aj sankcie za nedodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona na 450 eur, 

750 eur a 1350 eur. 

 

Informácie o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti 

so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           137/2021 Z. z. 14.04.2021 18.04.2021 
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Novelizácia uvedeného nariadenia vlády Slovenskej republiky priniesla nové ustanovenia, 

v zmysle ktorých sa zaviedla tzv. redistributívna platba. Táto sa poskytne žiadateľovi, 

ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb, konkrétne uvedené v § 2 

tohto nariadenia.  

Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno 

podporu poskytnúť, slúži tak predovšetkým na podporu menších poľnohospodárov.  

 

Informácie o zákone č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže  

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           187/2021 Z. z. 11.05.2021 01.06.2021 

  

Novým zákonom o ochrane hospodárskej súťaže dochádza k transpozícii smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho 

presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu.  

V porovnaní s predchádzajúcim zákonom dochádza k zmene definovania pojmu 

„podnikateľ", ktorý sa obsahovo harmonizuje s pojmom „podnik" v zmysle európskej 

judikatúry a legislatívy.  

V oblasti kontroly koncentrácií sa čiastočne menia notifikačné kritériá, t.j. kritériá, 

pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu úradu. Podľa novej 

legislatívy dochádza k vypusteniu existujúceho osobitného notifikačného kritéria v prípade 

vytvorenia spoločných podnikov. 

Novým zákonom o ochrane hospodárskej súťaže sa zavádza aj právomoc úradu uložiť 

dočasné opatrenia alebo možnosť úradu vyžadovať ukončenie zneužívania dominantného 

postavenia alebo dohody obmedzujúcej súťaž. 

Nová legislatíva čiastočne mení aj penále, uplatnenie programu zhovievavosti a osobitnú 

časť, týkajúcu sa medzinárodnej spolupráce s príslušnými orgánmi iných členských štátov, 

penále a pokuty. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach 

v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov  

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           219/2021 Z. z. 13.05.2021 15.06.2021 

 

Novelou predmetného zákona dochádza k transpozícii smernice EP a Rady (EÚ) 2019/633 

zo 17. apríla 2019, ktorá sa zaoberá ochranou malých a stredných podnikateľov. Zmeny 

v zákone sa týkajú predovšetkým vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín. 

Zmena priniesla rozšírenie rozsahu subjektov, na ktoré sa má zákon vzťahovať. Odberateľom 

je aj: 

- podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a odoberá 

potravinu od dodávateľa, 

- právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a odoberá potravinu od dodávateľa, 

- právnická osoba, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho 

podniku postavenie ovládanej alebo ovládajúcej osoby. 
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Dodávateľom je aj: 

- podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva 

potravinu odberateľovi, 

- právnická osoba, ktorá je združením FO alebo PO, z ktorých aspoň jedna je 

dodávateľom. 

Novela pridáva ďalšie nové neprimerané podmienky (neoprávnené získanie, využitie 

alebo sprístupnenie obchodného tajomstva účastníkom obchodného vzťahu podľa § 51 

Obchodného zákonníka) a upravuje lehoty splatnosti na úhradu kúpnej ceny (30 dní 

od dodania potraviny, ak faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa 

dodania potraviny alebo 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, ak bola faktúra 

doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny. Pre vybrané potraviny 

s dátumom minimálnej trvanlivosti alebo s dátumom spotreby najviac 10 dní, novela stanovuje 

splatnosť v lehote 15 dní odo dňa doručenia faktúry za dodanie týchto potravín. 

V zmysle novely je zakázané vyhrážanie sa zmluvnému partnerovi odvetnými opatreniami 

alebo ich vykonávanie, ak zmluvný partner uplatňuje svoje zákonné alebo zmluvné právo, 

či kompenzácie dodávateľa odberateľovi za preskúmanie podania spotrebiteľa ohľadom 

potraviny dodávateľa, ak nedošlo k porušeniu povinností dodávateľa a odmietnutie odberateľa 

písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, ak o to dodávateľ písomne 

nepožiadal.  

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 469/2003 Z. z. označeniach pôvodu výrobkov 

a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           83/2021 Z. z. 03.02.2021 25.05.2021 

 

Novelou sa zabezpečuje vyššia ochrana pre niektoré druhy výrobkov, ktoré ju získavajú 

prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva, t.j. označenia pôvodu výrobku 

alebo zemepisného označenia výrobku.  

Cieľom novely je v zmysle dôvodovej správy: „jednoznačné vymedzenie pôsobnosti 

právnej úpravy označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov v právnom 

poriadku Slovenskej republiky. Konkrétne ide o poskytnutie ochrany na vnútroštátnej 

úrovni kategórii výrobkov, pri ktorej právo EÚ existenciu ochrany na vnútroštátnej 

úrovni členských štátov pripúšťa, tzn. kategórii tzv. nepoľnohospodárskych výrobkov.” 

Upravuje sa teda vnútroštátny postup pri podaní žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku 

alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, 

aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu, ktorá sa týka zemepisnej oblasti v Slovenskej 

republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti, postup pri podávaní námietok proti žiadosti, 

postup pri zmene špecifikácie výrobku či pri podaní žiadosti o zrušenie zápisu. 

  

 


