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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 30.09.2021. 

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 

 

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 254/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

 

1 

 

 

2 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 

244/2021 Z. z. o úprave súm životného 

minima 

  

 

1 

 

 

3 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 261/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

 

1 

 

 

 

4 

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za 

služby verejnosti poskytované Rozhlasom 

a televíziou Slovenska a o zmene 

a doplnení viacerých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 126/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby 

verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 

Slovenska a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

 

2 

 

 

5 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 259/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

2 

 

6 

Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore 

ekologických vozidiel cestnej dopravy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, 

mlieka a výrobkov z nich pre deti 

a žiakov v školách 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 268/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka 

a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 

v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 195/2020 Z. z. 

 

 

 

 

1 

 

 

8 

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 396/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov v znení neskorších 

predpisov 

 

1 

9 

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 neskorších predpisov a ktorým sa 

Zákon č. 279/2021 Z. z., ktorým sa 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 neskorších predpisov  

 

 

2 
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Por. 

číslo 
Novelizovaný predpis 

 

Názov legislatívneho predpisu 

 
Pozn.1 

mení zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  3.Q 2021 (01.07.2021 - 30.09.2021)  

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 254/2021 Z. z. 18.06.2021 01.07.2021 

 

V zmysle predmetnej novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2021 znižujú administratívne 

povinnosti pre konečných spotrebiteľov LPG (napr. ruší sa povinnosť označovať pohonné 

látky – motorový benzín a motorovú naftu – identifikačnou látkou pred ich uvedením 

do daňového voľného obehu).   

Znižuje sa tiež počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov 

(LPG) ako paliva na výrobu tepla, povinných registrovať sa ako užívateľský podnik 

(t.j. už nebudú musieť žiadať o povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja 

a odberný poukaz). Túto povinnosť bude mať ich dodávateľ LPG.  

Predmetnou novelou sa tiež ustanovuje, že za daňovo zvýhodnený minerálny olej 

sa považuje LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kg, ak je tento minerálny olej použitý 

ako palivo na výrobu tepla.  

 

Informácie o opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima  

 

číslo  dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

244/2021 18.06.2021 01.07.2021 

 

Predmetným opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sa ustanovujú sumy životného minima s účinnosťou od 1. júla 2021.  

Ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, tak sa suma životného minima zvyšuje na sumu 

218,06 eur mesačne (z pôvodných 214,83 eur mesačne). Ak ide o ďalšiu spoločne 

posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, tak sa suma životného minima zvyšuje na 152,12 eur 

mesačne (z pôvodných 149,87 eur mesačne). Ak ide o zaopatrené plnoleté dieťa 

a o nezaopatrené dieťa, tak sa suma životného minima zvyšuje na sumu 99,56 eur mesačne 

(z pôvodných 98,08 eur mesačne). 

   

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 261/2021 Z. z. 18.06.2021 01.08.2021 

 

Novela priniesla viaceré zmeny v oblasti živnostenského podnikania. Zrušilo sa viacero 

povinností živnostníkov, čím im ubudla administratívna záťaž.  

Uvedená novela živnostenského zákona zrušila úpravu minimálnej a maximálnej dĺžky 

pozastavenia živnosti, t.j. od 1. augusta 2021 doba pozastavenia živnosti nie je 

zákonom limitovaná. Dĺžku pozastavenia živnosti si tak určuje sám živnostník. 
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Do 1. augusta 2021 platilo, že živnosť bolo možné pozastaviť na obdobie najmenej 6 mesiacov 

a najviac 3 roky. 

Znížila sa tiež regulácia pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných 

živnostiach a skrátila sa lehota na preukazovanie odbornej praxe.  

Novela ďalej zaviedla, že živnosť fyzickej osoby s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským 

štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným 

štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá nemá udelený pobyt na území 

SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území 

SR. 

V zmysle princípu „jedenkrát a dosť“ živnostenský úrad viac od živnostníka nemôže 

požadovať už poskytnuté informácie, ktoré má dostupné z iných zdrojov, ako napr. okres 

a miesto narodenia živnostníka, pôvodné meno či priezvisko živnostníka, meno a priezvisko 

otca alebo matky živnostníka, a pod. 

Zodpovednému zástupcovi sa umožňuje ukončiť výkon svojej funkcie len oznámením 

živnostenskému úradu, pričom ak zodpovedný zástupca oznámil živnostenskému úradu 

odvolanie súhlasu s ustanovením do tejto funkcie, musí súčasne preukázať, že o odvolaní 

súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.  

Predlžuje sa aj lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne do 15 dní od jej zriadenia 

príslušnému živnostenskému úradu. Znížila sa taktiež pokuta za neohlásenie alebo zrušenie 

prevádzky na maximálne 663 eur. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti 

poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení viacerých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

číslo  dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           126/2021 Z. z. 18.03.2021 01.07.2021 

  

Zmena predmetného zákona priniesla zrušenie viacerých povinností zamestnávateľov 

spojených s koncesionárskymi poplatkami a zaviedla pravidelné automatické zasielanie 

údajov kvôli povinnosti platenia koncesionárskych poplatkov. Potrebné údaje už sú 

od 1. júla 2021 automaticky zasielané Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi 

koncesionárskych poplatkov, t.j. Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS).  

S uvedeným súvisí aj zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať 

RTVS počet zamestnancov kvôli plateniu koncesionárskych poplatkov a preukazovať 

skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosť platiť úhradu, ale postačí len jej 

oznámenie.  

Zjednodušuje sa aj úprava týkajúca sa platiteľov, ktorí majú viacero odberných miest 

elektriny, podľa ktorej sa úhrada platí za príslušné obdobie bez ohľadu na počet odberných 

miest len jeden raz. 

Zákonom č. 126/2021 Z. z. sa zjednotilo aj vymedzenie zamestnancov - do počtu 

zamestnancov sa viac nezarátavajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe 

niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári). 

Zároveň dochádza aj k zjednotenou platobného obdobia na kalendárny mesiac, kalendárny 

štvrťrok a kalendárny rok, pričom na výšku úhrady je rozhodujúci prvý deň kalendárneho 

mesiaca tohto obdobia.  
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Informácie o zmene a doplnení zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

novela číslo  dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

           259/2021 Z. z. 18.06.2021 16.07.2021 

  

Uvedenou novelou sa zabezpečuje čiastočná implementácia nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 

a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011. 

Zmena má vplyv na výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov 

určených výrobkov pri ich sprístupňovaní na trhu. Zavádza sa jednotná terminológia 

pre oblasť posudzovania zhody, autorizácie a notifikácie, ako aj jednotné pravidlá 

pre sprístupňovanie určených výrobkov na trhu.  

Je presnejšie upravená platnosť autorizácie. Platí, že v prípade, ak autorizovaná osoba 

požiada o zmenu autorizácie podľa pôvodného rozhodnutia o autorizácii, platnosť autorizácie, 

ktorá bola určená v pôvodnom rozhodnutí, zostáva nezmenená. Zákonom sa tiež spresňuje 

postup upravujúci rozhodovanie o tzv. výnimkách: Určený výrobok môže byť rozhodnutím 

úradu uvedený na trh bez posudzovania zhody podľa § 22 na základe žiadosti ministerstva, 

ostatného ústredného orgánu štátnej správy, v pôsobnosti ktorých je vydanie technického 

predpisu z oblasti posudzovania zhody, hospodárskeho subjektu počas mimoriadnej situácie  

z dôvodu nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu alebo podľa osobitného predpisu. 

V rozhodnutí podľa prvej vety sa uvedie najmä špecifikácia určeného výrobku, hospodársky 

subjekt zodpovedný za sprístupňovanie určeného výrobku na trhu a obdobie určené úradom, 

počas ktorého je možné uvedenie určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa § 22. 

Na vydanie rozhodnutia podľa prvej vety nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa prvej 

vety nie je možné sa odvolať. Úrad informuje Komisiu podľa osobitného predpisu. 

Zároveň sa upravuje postup orgánov dohľadu pri dohľade nad určenými výrobkami 

a spresňujú sa kompetencie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

(ustanovuje sa napríklad povinnosť úradu zverejniť na webovom sídle úradu aj metodický 

postup). Dohľad nad určenými výrobkami môžu vykonávať orgány dohľadu nielen offline, ale 

aj online, s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia, bezpečnosti, majetku osôb, životného 

prostredia, verejného poriadku, verejného záujmu alebo spotrebiteľa. 

 

Informácie o zákone č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           214/2021 Z. z. 04.05.2021 02.08.2021 

  

Nový zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy upravuje minimálny 

percentuálny podiel ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitnej zákazky 

pri verejnom obstarávaní a zabezpečovaní poskytovania služieb vo verejnom záujme 

v osobnej doprave. Zákon zároveň upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností v zmysle 

zákona a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
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 Zákon sa vzťahuje na: 

• nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, 

ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom, 

• nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, 

ktorej predmetom je služba podľa prílohy č. 1, ak sa poskytuje vozidlom podľa 

odseku 3, 

• zmluvu o službách vo verejnom záujme uzavretú podľa osobitného predpisu 

objednávateľom, ktorý zabezpečuje poskytovanie služby vo verejnom záujme, ak 

sa táto služba poskytuje vozidlom podľa odseku 3 a priemerná ročná hodnota 

služby alebo jej rozsah vyjadrený počtom najazdených kilometrov za rok presiahne 

hodnotu podľa osobitného predpisu.  

Referenčným obdobím pre vykazovanie minimálneho podielu je v zmysle tohto zákona 

obdobie od 2. augusta 2021 do 31. decembra 2025 a obdobie od . januára 2026 do                

31. decembra 2030.  

Minimálny podiel pre prvé referenčné obdobie je 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 

a N1, 8 % pre vozidlo kategórie N2 a N3 a 34 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus. 

Minimálny podiel pre druhé referenčné obdobie je 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1, 

9 % pre vozidlo kategórie N2 a N3 a 48 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus.   

Novo prijaté povinnosti majú pozitívne ovplyvniť podnikateľské prostredie v oblasti 

výroby ekologických vozidiel a súvisiacej infraštruktúry. 

 

Informácie o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. 

o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov 

z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 

Z. z.  

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           268/2021 Z. z. 07.07.2021 01.08.2021 

  

Novelou sa upravila výška pomoci na dodávanie alebo distribúciu mlieka, ovocia 

a zeleniny do škôl. Okrem toho sa rozdeľuje aj pomoc na dodávanie alebo distribúciu 

školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú pomoc 

a dodatočnú pomoc.  

Základná pomoc bude plniť funkciu pomoci na dodávanie alebo distribúciu týchto 

poľnohospodárskych výrobkov tak, ako doteraz. Dodatočná pomoc bude fungovať 

ako doplatok z prostriedkov štátneho rozpočtu na pokrytie úhrady, ktorú je dodávateľ 

alebo distribútor za tieto poľnohospodárske výrobky v rámci školského programu 

okrem pomoci oprávnený žiadať. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 

nápojov v znení neskorších predpisov 

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           396/2020 Z. z. 24.11.2020 01.07.2021 

 

Novelou sa ustanovuje nový typ právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej 

odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/214/20210802#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_214_2021_z_z.oznacenie


Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 3. štvrťrok 2021 

 

územie iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely, ktorou je schválený 

odosielateľ. Zároveň sa ustanovuje nový typ právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

oprávnenej prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území 

členských štátov Európskej únie na podnikateľské účely, ktorým je schválený príjemca. 

Schválený odosielateľ a schválený príjemca môže alkoholický nápoj prepravovať 

len s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom vyhotoveným 

prostredníctvom elektronického systému.  

Novelou zákona sa zároveň: 

• upravuje povinnosť vyhotoviť odberný poukaz pre colný úrad iba v dvoch vyhotoveniach 

a umožňuje sa zaslať odberný poukaz dotknutým daňovým subjektom elektronicky, 

• umožňuje užívateľskému podniku, ktorý už nemôže použiť alkoholický nápoj 

oslobodený od dane na účel použitia uvedený v odbernom poukaze, dodať tento 

alkoholický nápoj inému užívateľskému podniku alebo daňovému skladu, avšak len 

so súhlasom colného úradu, 

• upravuje povinnosť oznamovať colnému úradu iba tie zmeny údajov a skutočností, ktoré 

colný úrad, ako orgán verejnej moci nevie získať pri svojej úradnej činnosti, 

• umožňuje znížiť zložená zábezpeka na daň v prípade prepravy denaturovaného liehu 

užívateľským podnikom, ktorý je zároveň registrovaný aj ako prevádzkovateľ daňového 

skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, 

• umožňuje colnému úradu časovo obmedziť daňovému subjektu manipuláciu 

s alkoholickým nápojom počas dvoch hodín po dopravení alkoholického nápoja 

na miesto prijatia, 

• odstraňuje rozdielny prístup pri zložení zábezpeky na daň pre jednotlivé druhy 

alkoholických nápojov a upravuje minimálna výška zloženej zábezpeky na daň 

pred registráciou žiadateľa a vydaním povolenia, 

• ustanovujú podmienky, za ktorých je možné pivovar považovať za malý samostatný 

pivovar. V malom samostatnom pivovare sa ustanovuje maximálna ročná výroba piva, 

právna a hospodárska nezávislosť od iných pivovarov a nepovoľuje sa vyrábať pivo 

na základe licencie. Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar 

je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých 

pivovarov. Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatňuje znížená 

sadzba dane. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej ročnej výrobnej kapacity piva, 

je prevádzkovateľ malého pivovaru povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň tak, 

aby bolo celé vyrobené množstvo piva zdanené základnou sadzbou dane. 

 

Informácie o doplnení zákona č. č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

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

v znení neskorších predpisov  

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           279/2021 Z. z. 02.07.2021 15.07.2021 

 

Novelou sa zavádza finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií 

v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie (zavádza sa možnosť ministerstvu 

financií poskytnúť finančnú pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených 

úrokových podmienok a iných podmienok) a finančná podpora protipandemických opatrení 

(zavedenie očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu za očkovanie). 
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Taktiež sa zavádza možnosť použitia podielu zaplatenej dane z príjmov poukázaného 

prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 v súvislosti s pandémiou na 

osobitné účely (špecifikované v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov) do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú 

špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane. 

 

 


