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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, 2022 

Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 31.12.2021 

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. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 519/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 131/2021 Z. z. o splatnosti poistného 

na sociálne poistenie v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 

v znení neskorších predpisov  
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 379/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 131/2021 Z. z. o splatnosti poistného na 

sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

v znení neskorších predpisov  
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 131/2021 Z. z. o splatnosti poistného na 

sociálne poistenie v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 

v znení neskorších predpisov  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 435/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa  nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 131/2021 Z. z. 

o splatnosti poistného na sociálne poistenie 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení 

neskorších predpisov  
 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

Oznámenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 352/2021 Z. z. 
 

- 

 

1 

 

 

5 

Oznámenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 353/2021 Z. z.  
- 

 

1 

 

 

 

 

6 

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za 

užívanie vymedzených úsekov 

pozemných komunikácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Zákon č. 404/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  

zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

   

 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

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  

 

Zákon č. 408/2021 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 

 

 

 

 

2 

 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom 

registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. 

o súdnych poplatkov a poplatku za výpis 

z registra trestov v znení neskorších 

predpisov 

 

Zákon č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. 

o súdnych poplatkov a poplatku za výpis 

z registra trestov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

9 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. 

o zálohovaní jednorazových obalov na 

nápoje a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 430/2021 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 mení a dopĺňa 

zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 518/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

  

 

 

 

 

2 

 

 

11 

Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti 

s treťou vlnou pandémie ochorenia 

COVID-19  

- 

  

  

 

 

2 

 

 

 

 

12 

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase 

skrátenej práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov    

 

Zákon č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení  zákon 

č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    

 

 

 

 

 

2 
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ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  4.Q 2021 (01.09.2021 - 31.12.2021)  

 

Informácie o doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 519/2021 Z. z. 15.12.2021 28.12.2021 

 

Predmetná novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  

predpisov, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR, zaviedla s účinnosťou 

od 28.12.2021 možnosť obnovy zápisu vymazaných spoločností v Obchodnom registri SR. 

Táto novela reaguje na novelu č. 390/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou 

od 1.10.2020, ktorá zaviedla výmaz neaktívnych spoločností z Obchodného registra SR 

alebo spoločností, ktoré si neplnili určité  svoje povinnosti (napr. povinnosť premeny 

menovitej hodnoty vkladov alebo základného imania zo slovenskej koruny na menu euro), 

z Obchodného registra SR. Cieľom novely č. 390/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, bolo „prečistenie“ 

Obchodného registra SR, t.j. predovšetkým výmaz tých obchodných spoločností, ktoré 

už nemajú povinnosť byť zapísané v Obchodnom registri SR, sú neaktívne alebo si nesplnili 

určité povinnosti.  

V zmysle nových ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, ktoré priniesla novela č. 519/2021 Z. z. tak obchodné spoločnosti, 

ktoré majú záujem pokračovať vo svojej činnosti a byť naďalej zapísané v Obchodnom registri 

SR, môžu obnoviť svoj zápis v Obchodnom registri SR. Pre tieto obchodné spoločnosti 

tak okrem dodatočnej likvidácie a ukončenia činnosti spoločnosti existuje aj možnosť 

obnovenia ich zápisu v Obchodnom registri SR, o ktorom rozhoduje príslušný registrový 

súd, ale len na návrh, ktorý musí byť podaný najneskôr do konca januára 2022. 

Podľa § 768t ods. 1 predmetnej novely: Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného 

registra podľa § 768s ods. 2 písm. c) a sú splnené podmienky podľa odseku 2, registrový súd 

na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na obnovení jej zápisu v obchodnom registri, 

podaný najneskôr do 31. januára 2022, rozhodne bezodkladne o obnovení jej zápisu 

v obchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie a bez toho, aby sa vyžadovalo 

zloženie preddavku na likvidáciu. 

Ustanovenie § 768t ods. 2 predmetnej novely upravuje podmienky, ktoré musí osvedčiť 

osoba, ktorá podáva tento návrh: 

Osoba, ktorá podáva návrh podľa odseku 1, je povinná osvedčiť splnenie podmienok 

pre obnovenie zápisu spoločnosti v obchodnom registri. Na tento účel k návrhu podľa odseku 1 

priloží  

a) rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi v spoločnosti ku dňu jej výmazu z obchodného 

registra, o premene menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania 

zo slovenskej meny na euro a úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov,  

b) riadnu účtovnú závierku spoločnosti za posledné účtovné obdobie pred jej výmazom 

z obchodného registra,  
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c) čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra 

osobou oprávnenou konať za spoločnosť, že spoločnosť mala ku dňu výmazu 

z obchodného registra obchodný majetok,  

d) čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra 

osobou oprávnenou konať za spoločnosť, že na zrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej 

výmazu z obchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c). 

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky alebo návrh na registrový súd nie je podaný 

včas, registrový súd vyzve osobu, ktorá návrh podala, na zloženie preddavku na likvidáciu. 

Ak je preddavok na likvidáciu zložený, registrový súd rozhodne o nariadení dodatočnej 

likvidácie. 

 

Informácie o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2021 Z. z. 

o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení 

neskorších predpisov  

 

číslo  dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 379/2021 Z. z. 20.10.2021 21.10.2021 

 

Predmetnou novelou sa posunuli termíny splatnosti poistného na sociálne poistenie 

pre povinne nemocensky poistenú osobu a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, 

ktoré platí zamestnávateľ, za mesiace máj – júl 2020, december 2020, január – máj 2021, 

a to postupne v trojmesačných intervaloch od 31. marca 2022 do 31. marca 2024 nasledovne:  

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

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

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

- poistné za december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,  

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

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

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

- poistné za apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023, 

- poistné za máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024.  

 Uvedené sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo 

pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. 

Podnikatelia, ktorým klesli tržby o 40 % a viac, si teda môžu odložiť odvedenie odvodov 

za október 2021 až do 30. júna 2024.  

 

Informácie o doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2021 Z. z. o splatnosti 

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

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších 

predpisov  

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 435/2021 Z. z. 24.11.2021 27.11.2021 
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Vláda SR prijala ďalší odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie 

aj za november 2021 pre povinne nemocensky poistenú osobu a povinne dôchodkovo poistenú 

SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Poistné za november 2021 je splatné v termíne 

do 30. septembra 2024.  

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu 

alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. 

Podnikatelia, ktorým klesli tržby o 40 % a viac, si teda môžu odložiť odvedenie odvodov 

za november 2021 až do 30. septembra 2024.  

 

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

č. 352/2021 Z. z.  

 

číslo  dátum vyhlásenia  dátum účinnosti  

           352/2021 Z. z. 07.10.2021 07.10.2021 

  

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola ohlásená minimálna 

mzda a minimálna hodinová mzda zamestnanca na rok 2022. 

Minimálna mzda v roku 2022 sa zvýši na sumu 646 eur mesačne pre zamestnanca 

odmeňovaného mesačnou mzdou. Minimálna hodinová mzda v roku 2022 sa zvýši na sumu 

3,713 eur za každú odpracovanú hodinu zamestnancom. 

Pre porovnanie v roku 2021 bola mesačná minimálna mzda v sume 623 eur a hodinová 

minimálna mzda v sume 3,580 eur. V roku 2020 bola mesačná minimálna mzda vo výške 

580 eur a hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eur. 

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

č. 353/2021 Z. z.  

 
číslo  dátum vyhlásenia  dátum účinnosti  

           353/2021 Z. z. 07.10.2021 07.10.2021 

  

V roku 2022 sa zvýšia aj minimálne mzdové nároky zamestnancov v zmysle oznámenia 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2021 Z. z.  

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 

podľa príslušného stupňa náročnosti pracovného miesta na rok 2022 je:  

- 646 eur mesačne pre 1. stupeň,  

- 762 eur mesačne pre 2. stupeň, 

- 878 eur mesačne pre 3. stupeň,  

- 994 eur mesačne pre 4. stupeň,  

- 1 110 eur mesačne pre 5. stupeň,  

- 1 226 eur mesačne pre 6. stupeň.  

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca za každú odpracovanú hodinu 

odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín 

podľa príslušného stupňa na rok 2022 je: 

- 3,713 eur za hodinu pre 1. stupeň, 

- 4,379 eur za hodinu pre 2. stupeň, 
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- 5,046 eur za hodinu pre 3. stupeň,  

- 5,713 eur za hodinu pre 4. stupeň, 

- 6,379 eur za hodinu pre 5. stupeň, 

- 7,046 eur za hodinu pre 6. stupeň. 

Uvedené sa uplatňuje v prípadoch, keď u zamestnávateľa nie je odmeňovanie 

zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.  

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

 

číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           404/2021 Z. z. 20.10.2021 01.12.2021 

  

Novelou č. 404/2021 Z. z. predmetného zákona sa s účinnosťou od decembra 2021 mení 

a zjednocuje spôsob výberu mýta v EÚ, harmonizujú sa elektronické mýtne systémy v EÚ, 

ako aj cezhraničná výmena údajov v prípade neuhradených cestných poplatkov 

v inom členskom štáte EÚ (najmä mýta a iných cestných poplatkov, napr. diaľničnej 

známky, poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu). Novelou sa transponuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite 

elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií 

o neuhradenom cestnom mýte v Únii. 

V rámci regulácie bude 1 prepravné vozidlo potrebovať už iba 1 palubnú jednotku (PJ) 

v porovnaní s 5PJ nevyhnutnými v súčasnosti. Úhrady za mýto sa majú odvádzať len jednému 

zvolenému poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý ho následne 

uhradí príslušnému správcovi dane, ktorým je v Slovenskej republike NDS, a.s. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona 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  

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           408/2021 Z. z. 27.10.2021 15.11.2021 

 

Cieľom danej novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) je podľa 

Ministerstva financií SR najmä efektívny boj proti daňovým podvodom a motivácia pre 

daňové subjekty plniť daňové povinnosti.  

Novelou č. 408/2021 Z. z. sa zavádza nová povinnosť pre platiteľov dane, ktorá spočíva 

v povinnom oznamovaní čísel všetkých bankových účtov, určených na podnikanie, ako aj 

každú ich zmenu, Finančnému riaditeľstvu SR. Konkrétne v zmysle § 6 ods. 1 tejto novely: 

Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu Slovenskej 

republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa 

platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude 

používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to 

bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet 

zriadil. 
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Z ustanovenia § 6 ods. 3 novely vyplýva aj nová povinnosť pre platiteľov dane, 

a to povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR akúkoľvek zmenu, doplnenie 

či zrušenie bankového účtu, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.  

V zmysle § 6 ods. 7 novely od 15.11.2021 zároveň platí: Ak platiteľ oznámi finančnému 

riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného 

poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto 

zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné 

meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet 

patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú 

na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota 

za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet. 

Novela tiež zaviedla, že ak platiteľ dane pri oznamovaní bankových účtov uvedenie 

nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad mu uloží pokutu až do výšky 

10 000  eur (pričom daňový úrad pri určení výšky pokuty prihliadne na závažnosť a dĺžku 

trvania protiprávneho stavu). 

Čísla bankových účtov musia subjekty oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR 

do 30.11.2021, a to prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor určilo a zverejnilo na svojej 

webovej stránke Finančné riaditeľstvo SR. 

 

Informácie o doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra 

trestov v znení neskorších predpisov 

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

            403/2021 Z. z. 19.10.2021 01.12.2021 

 

Od začiatku decembra 2021 sa zaviedlo automatické doplnenie údajov spoločníkov 

a štatutárov do Obchodného registra SR. Údaje spoločníkov a štatutárov, ktoré sa mali 

dodatočne povinne zapísať do obchodného registra do 30.9.2022, budú prednostne 

automatizovane dopĺňané registrovým súdom.  

Podľa § 15h ods. 1 novely č. 403/2021 Z. z.: Ministerstvo ako správca informačného 

systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované 

doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov podľa tohto zákona v znení účinnom 

od 1. októbra 2020 o osobách podľa § 15g ods. 10 a ich logické priradenie k tomu istému 

subjektu evidencie v referenčnom registri (ďalej len „automatizované doplnenie 

identifikačných údajov“). 

Ďalej podľa § 15h ods. 3: O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle 

registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky 

podľa osobitného predpisu oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom 

z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie 

podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie 

identifikačných údajov nebolo možné vykonať. 

Ak automatizované doplnenie údajov nebolo možné vykonať v súlade s § 15h ods. 3 

novely, obchodné spoločnosti sú povinné vykonať zápis do Obchodného registra SR 

samé a svoje údaje doplniť. Zapísanie iba predmetných informačných údajov 

do Obchodného registra SR (bez iných zmien) je bezplatné.  
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Informácie o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           430/2021 Z. z. 02.11.2021 01.12.2021 

 

Novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa predovšetkým upravujú požiadavky 

a opatrenia zamerané na predchádzanie vplyvu určitých jednorazových výrobkov na životné 

prostredie a zdravie ľudí, pričom je zacielená na znižovanie tohto vplyvu a podporu prechodu 

na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami 

a materiálmi. 

Nové ustanovenia a zmeny zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky (Príloha č. 7a tohto zákona), 

výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybársky výstroj obsahujúci plasty.  

V zmysle Prílohy č. 7a sa má napríklad znížiť spotreba plastových pohárov na nápoje, 

vrátane ich uzáverov a viečok, ako aj nádob na potraviny, t.j. škatúľ s viečkom aj bez viečka. 

Na trh SR je zakázané uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky, ako napríklad 

vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, paličky určené na pripevnenie 

k balónom, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly 

a poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu. 

Podľa ustanovenia § 75a ods. 5 je jednorazovým plastovým výrobkom výrobok, ktorý je 

vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený 

na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, 

že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, 

na ktorý bol vyrobený. 

Za cieľom znižovania spotreby jednorazových plastových výrobkov je výrobca takéhoto 

výrobku, ktorý poskytuje výrobky uvedené v Prílohe č. 7a, časti A konečnému spotrebiteľovi 

na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja, povinný: 

(1) poskytovať ich za úhradu (pričom je povinný o tom informovať konečného spotrebiteľa), 

(2) ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu alebo (3) ponúknuť 

biologicky rozložiteľnú alternatívu. 

Zakazuje sa poskytovať konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov 

v mieste predaja jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho 

stravovania, ako aj jednorazové plastové riady na verejných podujatiach. 

Výrobca jednorazových plastových výrobkov podľa Prílohy č. 7a, časti A je povinný viesť 

evidenciu o jednotlivých výrobkoch, ktoré boli uvedené na slovenský trh, ohlasovať 

ministerstvu údaje v stanovenom rozsahu, uchovávať ohlasované údaje, vypracúvať správu 

o opatreniach prijatých na zníženie spotreby výrobkov a najneskôr do 30.04. oznamovať 

ministerstvu dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby.  

Novela zákona zároveň upravuje požiadavky na jednorazový plastový výrobok (§ 75d), 

požiadavky na označovanie výrobku (§ 75e), rozšírenú zodpovednosť výrobcu osobitného 

výrobku z plastu (§ 75f) a zvyšovanie informovanosti (§ 75g).    
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Informácie o zmene a doplnení zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov 

na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           518/2021 Z. z. 09.12.2021 28.12.2021 

 

Nová právna úprava mení fungovanie zálohového systému, podľa ktorého sa zálohovanie 

jednorazových plastových obalov na nápoje nemá vzťahovať na tie obaly, pri ktorých je 

zálohovanie nelogické, zbytočné, logisticky náročné, príp. až nemožné.  

Konkrétne sa v súlade s § 3 ods. 2 zálohovanie jednorazových plastových obalov na nápoje 

nemá vzťahovať na obaly, ktoré: 

a) sú poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej alebo železničnej 

dopravy podliehajúcej jurisdikcii SR a vykonávajúcim osobnú prepravu 

na medzinárodných trasách, 

b) sú dodávané s tovarom oslobodeným od DPH alebo od spotrebnej dane a určeným 

na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov (v tzv. bezcolnej 

zóne) alebo na zásobenie lietadiel či lodí, ktoré bezprostredne opustia územie EÚ, 

c) sú prepustené do colného režimu vývoz a prepravené z colného územia EÚ, 

d) je technicky nemožné odobrať štandardným spôsobom zo strany správcu, 

e) sú poskytované v rámci predaja na trhových miestach v súhrnnom množstve menej 

ako 100 kg za rok. 

Platí tiež, že výrobca obalov, ktorý nemá uhradené záväzky zo zmluvy o plnení povinností 

v zmysle zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, nesmie 

uvádzať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch na trh.  

 

Informácie o zákone č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19  

 

číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           412/2021 Z. z. 12.11.2021 15.11.2021 

 

Od 15.11.2021 je účinný ďalší právny predpis, ktorým sa zaviedli viaceré 

protipandemické opatrenia v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19 
a ktorý upravuje a dopĺňa viaceré právne predpisy, ako je napríklad zákon Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia v znení neskorších predpisov, a ďalšie. 

Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození 

verejného zdravia nariaďuje viaceré opatrenia, medzi ktorými je od 15.11.2021 aj dočasné 

podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa: 
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 potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo 

 potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo 

 potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo 

 vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa. 

Platí, že ak zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad alebo zamestnanec, 

ktorý nepredloží tento doklad, odmietne možnosť bezplatného otestovania ponúknutú 

zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon 

práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy (ak sa 

zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak – napríklad v prípade poskytnutia náhrady 

mzdy či čerpania dovolenky, a pod.). 

K testovaniu zamestnancov na pracovisku, ktoré táto novela zaviedla, vydalo Ministerstvo 

hospodárstva SR aj materiál, ktorý obsahuje podrobné pravidlá pre testovanie zamestnancov, 

ako aj povinnosti zamestnávateľov v tejto oblasti. Ide o  Manuál Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov 

v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19, ktorý je platný až do 31.01.2022. Aj 

naďalej platí, že na pracoviskách môžu byť len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní proti 

ochoreniu COVID-19, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú otestovaní na ochorenie 

COVID-19, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť 

dostatočný počet antigénových samotestov a vhodný priestor na testovanie, pričom má 

povinnosť poveriť autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov. 

Autorizovaná osoba je spravidla zamestnanec zamestnávateľa, ktorého zamestnávateľ poveril, 

aby dohliadal na riadne prevedenie samotestu a vykonal evidenciu jeho výsledkov. 

Zamestnávateľ môže povinnosť testovania vykonať aj sprostredkovane, t.j. napríklad 

prostredníctvom MOM (Mobilného odberného miesta). V tomto prípade náklady na 

testovanie zamestnanca znáša v plnej výške zamestnávateľ, ktorému budú náklady 

následne kompenzované zo strany štátu. Náklady na antigénový samotest budú 

kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 4 eur na každého otestovaného zamestnanca. 

Náklady spojené s testovaním budú kompenzované sumou vo výške 1 euro na každého 

otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Náklady spojené s testovaním zamestnancov 

prostredníctvom MOM budú kompenzované sumou vo výške 5 eur na každého otestovaného 

zamestnanca jedenkrát týždenne. Je potrebné, aby o finančnú náhradu požiadal zamestnávateľ 

priamo Ministerstvo hospodárstva SR. Zároveň platí, že osobné ochranné prostriedky 

a likvidáciu odpadu zabezpečuje zamestnávateľ.  

Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou 

vlnou pandémie ochorenia COVID-19 zaviedol aj ďalšiu novú povinnosť pre podnikateľov, 

ktorou je, že FO – podnikatelia a PO sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do ich 

prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok súvisiacich s ochorením 

COVID-19, ktorými sú: preukázanie sa potvrdením o absolvovaní očkovania na očkovanie 

COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom 

výsledku testu na ochorenie COVID-19. FO – podnikatelia a PO sú na tento účel oprávnené 

vyžadovať od osôb aj preukázanie totožnosti. FO – podnikatelia a PO sú povinné odoprieť 

vstup do prevádzkových priestorov alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá 

odmietne preukázať splnenie vyššie uvedených podmienok, a sú zároveň oprávnení vykázať 

z prevádzkových priestorov alebo z hromadného podujatia osobu, ktorá uvedené opatrenia 

porušuje.  

Podľa § 55a ods. 1 zákona č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19: Ak osoba vykonávajúca štátny 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2021 

 

zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby 

zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže 

na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní. V zmysle 

ods. 3 môže osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor vyžadovať aj súčinnosť Policajného 

zboru.  

Zákon tiež ustanovil nové priestupky na úseku verejného zdravotníctva, tiež vyplývajúce 

zo situácie ohľadom pandémie ochorenia COVID-19, za ktoré stanovila finančné pokuty 

a zákaz činnosti do jedného roku. 

Zrušila sa tiež možnosť využívania tzv. pandemickej PN v súlade 

so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Ponechala sa len možnosť využívania 

štandardnej PN v zmysle jednotlivých ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov. 

 

Informácie o zmene zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

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

 

novela číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti novely 

           480/2021 Z. z. 03.12.2021 16.12.2021 

 

Predmetnou novelou sa posunul začiatok tzv. Kurzarbeitu, t.j. podpory 

pre zamestnávateľov v čase skrátenej práce, a tým aj účinnosť nového 

zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, na 01.03.2022. Pôvodne bola 

účinnosť nového zákona naplánovaná na začiatok roka 2022. 

Za mesiace január a február 2022, t.j. do účinnosti nového zákona č. 215/2021 Z. z. 

o podpore v čase skrátenej práce od 01.03.2022 a do možnosti čerpania pomoci v čase skrátenej 

práce (tzv. Kurzarbeit), budú môcť podnikatelia čerpať finančnú pomoc prostredníctvom 

programu Prvej pomoci, realizovanej a zastrešovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


