
1. ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty je podľa dôvodovej správy ďalším krokom v boji proti daňovým podvodom, najmä
prostredníctvom zavedenia kontrolného výkazu. V našom článku Vám bližšie predstavíme niektoré čiastkové zmeny súvisiace
so znižovaním administratívnych prekážok a záťaže pre podnikateľov.  

2. ZMENY V PRÍSPEVKOCH NA DETI
Po novom sa zmenia viaceré dávky na deti. Od nového roka sa napríklad zlúči príspevok pri narodení dieťaťa s príplatkom k príspev-
ku alebo sa sprísni vyplácanie rodičovského príspevku. S uvedeným, ale aj s ďalšími zmenami Vás oboznámime v našom článku. 

3. NOVELA ZÁKONA O DAŇOVÝCH PORADCOCH 
Dovoľujeme si Vám predstaviť niektoré modifikácie, ktoré priniesla novela zákona o daňových poradcoch. Okrem niektorých
čiastkových úprav súvisiacich s výkonom daňového poradenstva došlo priamo k jeho zadefinovaniu, úprave kvalifikačných pred-
pokladov a prispôsobuje sa prístup pre výkon daňového poradenstva pre občanov Európskej únie.  

4. NOVELA ZÁKONA O UZNÁVANÍ ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
Novela umožní uznávanie vzdelania osobám s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou napriek skutočnosti,
že svoje vzdelanie nebudú môcť riadne preukázať dokladom z krajiny pôvodu. Novela tiež stanovuje podmienku bezúhonnosti
pre osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti telesnej výchovy alebo práce s mládežou. 

5. PODPORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU 
Zákon o Audiovizuálnom fonde od roku 2009 právne zakotvuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávnu inštitúciu zriadenú s cieľom
podporiť a rozvíjať audiovizuálnu kultúru na Slovensku. V Národnej rade SR bola schválená novela uvedeného zákona, ktorá je
reakciou na pretrvávajúcu nedostatočnú konkurencieschopnosť vo viacerých sférach audiovizuálnej produkcie.

6. SCHVÁLENÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV
Novelou sa od nového roka zvýšia sadzby poplatkov za uloženie vybraných druhov odpadov na skládkach. Účelom novely je odra-
diť od ukladania určitých druhov odpadov na skládky a podnietiť pôvodcov odpadov viac využívať alternatívne druhy spracovania
odpadov. Súčasne sa dopĺňa princíp rozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 
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Národná rada SR schválila novelu záko-
na č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o DPH“), ktorá zavá-
dza do oblasti daňového práva nový in-
štitút, tzv. kontrolné výkazy. Prostred-
níctvom pridaného ust. § 78a sa zákon
o DPH rozširuje práve o spomínaný in-
štitút. Ďalšie vybrané zmeny, ktoré v na -
šom článku uvádzame, nadobudnú účin-
nosť 1. januára 2014.

Zavedením kontrolného výkazu dochá-
dza k rozšíreniu povinností platiteľov
daní. Platiteľmi daní rozumieme sub-
jekty predpokladané zákonom o DPH.
Platiteľmi dane sú teda zdaniteľné
osoby, ktoré sú povinné podať Daňové-
mu úradu žiadosť o registráciu pre
daň. Ide o zdaniteľné osoby upravené
v ust. § 4, 4a, 5 a 6 zákona o DPH. Pred -
metní platitelia daní budú po nadobud-
nutí účinnosti novely povinní súčasne
s daňovým priznaním podávať aj kontrol-
ný výkaz. Odsek 1 ust. § 78a predpokla-
dá elektronické podávanie kontrolného
výkazu. Pokiaľ ide o lehoty po dávania,
novelizovaný zákon predpokladá poda-
nie kontrolného výkazu do 25 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia. Ak sa
platiteľ rozhodne podať daňové pri zna -
nie pred 25-tym dňom pred skončením
zdaňovacieho obdobia, platí, že kon trol -
ný výkaz bude povinný podať v ten istý
deň ako daňové priznanie. 

Kontrolný výkaz bude v zmysle odseku
2 ust. § 78a obsahovať podrobné údaje
o jednotlivých daňových povinnostiach
platiteľa dane a o jednotlivých odpoč-
toch uplatňovaných platiteľom dane za
dané zdaňovacie obdobie. Budú nimi
údaje z (1) vyhotovených faktúr o do -
daní tovarov a služieb, pri ktorých je
platiteľ osobou povinnou platiť daň
v tuzemsku, z (2) prijatých faktúr o do -
daní tovarov a služieb, kedy je osobou
povinnou platiť daň príjemca alebo iný
povinný platiteľ, alebo pri ktorých prí-
jemca uplatňuje odpočítanie dane pre
príslušné obdobie; údaje (3) z každých
iných dokladov alebo oznámení menia-
cich pôvodnú faktúru alebo (4) údaje

o dodaní tovarov a služieb, z ktorých
je platiteľ povinný platiť daň v tu zem -
sku. Pre prípad dočasnej absencie fak-
túry alebo absencie povinnosti mať
faktúru, zákonodarca prostredníctvom
ust. § 78a odsek 3 predpokladá uvádza-
nie údajov do kontrolného výkazu aj
z al ter natívnych dokladov, napríklad zo
zmlúv. 

Z uvedených podkladov vo forme faktúr
novelizovaný zákon o DPH podrobnej-
šie určuje aj rozsah údajov potrebných
pre uvádzanie v kontrolných výkazoch.
V kontrolnom výkaze bude nevyhnutné
uvádzať (1) identifikačné číslo pre daň
odberateľa alebo dodávateľa, pod kto-
rým tovar alebo služba bola alebo má
byť dodaná, (2) poradové číslo faktúry
alebo číselnú identifikáciu dokladu, (3)
dátum dodania tovaru alebo služby, ale-
bo dátum prijatia platby, ak prijatím
platby vznikla daňová povinnosť, (4) zá-
klad dane a sumu dane, (5) sadzbu dane,
(6) výšku odpočítanej dane, a (7) druh
a množstvo tovaru, pokiaľ je faktúra
vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého
je povinný platiť daň príjemca plnenia
pre špecifické tovary podľa ust. § 69
ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH.

Zo zjednodušených faktúr a faktúr vy-
daných prostredníctvom elektronickej
registračnej pokladnice sa do kontrol-
ného výkazu bude uvádzať (1) suma
základov dane, (2) celková suma dane
a (3) celková suma odpočítanej dane
zo všetkých prijatých zjednodušených
faktúr, z ktorých si platiteľ za dané
zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočíta-
nie dane. Ako uvádza dôvodová správa
k novele zákona, pôjde o ku mu lo va né
údaje z predmetných zjednodušených
faktúr. 

Odsek 9 ust. § 78a predvída aj situácie,
kedy platiteľ zistí pred uplynutím leho-
ty na podanie kontrolného výkazu, že
údaje, ktoré uviedol do kontrolného
výkazu, nie sú úplné alebo správne.
Pre uvedený prípad sa platiteľovi usta-
novuje povinnosť, aby podal opravný
kontrolný výkaz. Na skôr podaný nepres -
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ný alebo nesprávny výkaz sa ďalej ne-
bude prihliadať. Pokiaľ lehota na poda-
nie kontrolného výkazu uplynie a pla ti -
teľ až následne zistí nesprávnosť údajov
v ňom uvedených, vznikne platiteľovi
po vinnosť podať tzv. dodatočný kon-
trolný výkaz. V ňom však, na rozdiel od
opravného kontrolného výkazu, uvedie
výlučne doplnené, prípadne opravené
údaje. Inštitút opravných a do da toč ných
kontrolných výkazov má podobný cha-
rakter ako inštitút opravného a do da -
toč ného daňového priznania. 

Novelizovaný zákon o DPH zavádza v sú-
vislosti s kontrolnými výkazmi aj pre-
ventívne a represívne mechanizmy. Ak
platiteľ nesplní povinnosť podať kontrol-
ný výkaz v uvedenej lehote 25 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia, prvot-
ným preventívnym aktom bude výzva
zo strany daňového úradu na podanie
kontrolného výkazu. Daňový úrad po-
dobne vyzve platiteľa aj v prípade, ak
vzniknú pochybnosti o správnosti, prav-
divosti alebo úplnosti už podaného kon-
trolného výkazu. Platiteľ bude povinný
vyjadriť sa k pochybnostiam, odstrániť
nedostatky, opraviť údaje, vysvetliť ne-
jasnosti alebo iným spôsobom riadne
preukázať pravdivosť údajov do piatich
pracovných dní od doručenia výzvy zo
strany daňového úradu. 

Až pre eventuality nesplnenia uvede-
ných povinností novelizovaná podoba
zákona o DPH predpokladá použitie re-
presívneho sankčného mechanizmu. Ak
si platiteľ nesplní svoje zákonné povin-
nosti a nedoručí kontrolný výkaz daňo-
vému úradu, doručí ho oneskorene,
uve die v ňom neúplné alebo nesprávne
údaje, alebo v lehote určenej vo výzve
daňového úradu neodstráni nedostatky,
daňový úrad uloží platiteľovi pokutu vo
výške až 10.000 Eur. Ak platiteľ poruší
povinnosti opakovane, daňový úrad ulo ží
pokutu vo výške až 100.000 Eur. Dolnú
hranicu sadzby pokuty novelizovaná po-
doba zákona nestanovuje. Výška pokuty
sa podľa dôvodovej správy určí podľa
miery závažnosti porušenia zákona. 

Podrobnosti o uvádzaní údajov v kon trol -
ných výkazoch a najmä jeho vzor bližšie
ustanovilo Ministerstvo financií SR for-
mou opatrenia, ktoré bolo zverejnené vo
Finančnom spravodajcovi. Bližšie in for -

mácie sú dostupné na webovej stránke
Ministerstva http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=9360.

Podľa dôvodovej správy zákonodarca
oča káva, že zavedenie povinnosti po-
dávania kontrolných výkazov povedie
k efektívnejšiemu odhaľovaniu reťaz-
cov podnikateľov, ktorí vytvárajú sieť
spoločností vystavujúcich fiktívne fak-
túry (tuzemské a cezhraničné karuse-
lové podvody), k odhaľovaniu nevysta-
vovania faktúr, prípadne vystavovania
faktúr neplatiteľmi dane. Dôvodová
sprá va k novele uvádza, že povinné
podávanie kontrolných výkazov bude
slúžiť okrem iného aj ako prevencia
proti uvádzaniu nepravdivých údajov
a bude významným zdrojom informácií
pre finančnú správu, čo by malo viesť
k ze fek tívneniu plánovania daňových
kontrol.

Z ďalších významných zmien prijatých
novelou je vhodné prezentovať spresne-
nie ustanovenia upravujúceho nadobud-
nutie postavenia platiteľa dane z pri -
da nej hodnoty zo zákona. Platiteľom
DPH zo zákona sa stáva osoba, ktorá
nadobudne podnik alebo časť podniku
osoby, ktorá už je platiteľom. Prostred-
níctvom aktualizovaného ust.§ 4 sa bliž-
šie určuje skutočnosť, ktorou je nado-
budnutie podniku alebo nadobudnutie
organizačnej zložky. Po novom sa plati -
teľom zo zákona stane aj právnická oso -
ba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne
v tuzemsku hmotný majetok a nehmot-
ný majetok v rámci nadobudnutého pod-
niku alebo časti podniku platiteľa tvo-
riacej samostatnú organizačnú zložku,
a to odo dňa nadobudnutia podniku
ale bo jeho časti. Novela spresňuje, že
uvedení platitelia budú povinní reálne
nadobudnutie hmotného a ne hmot né ho
majetku preukázať. V lehote 10 dní odo
dňa vzniku predmetnej skutočnosti budú
mať povinnosť ju oznámiť a predložiť
doklady preukazujúce túto skutočnosť,
napríklad zmluvy o predaji podniku, vý -
pisy z obchodného registra a pod.

Po splnení uvedených povinností prí sluš  -
ný daňový úrad vykoná overenie a po -
rov nanie údajov so skutkovým stavom
a v prípade korektnosti zaregistruje pla-
titeľa dane z pridanej hodnoty. Vydá mu
osvedčenie o registrácii pre daň a pri -
de lí identifikačné číslo pre daň. To všet-
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ko v lehote 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia a príslušných podkladov. 

Daňový úrad po nesplnení podmienok
platiteľa nezaregistruje, nevydá osved-
čenie, ani nepridelí identifikačné číslo.
Proti jeho negatívnemu rozhodnutiu ne -
bude možné podať odvolanie. 

Inštitút zábezpeky pre daň z prida-
nej hodnoty bol do daňového práva
zavedený novelou zákona o DPH 
ešte v roku 2012. O uvedenom inšti-
túte sme Vás už v našom bulletine
informovali v príslušnom článku 
http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/4326-zmeny-v-zakone-o-dani-z-pridanej-hodnoty.

Aktuálna novela však prináša v sú vis los-
ti s predmetnou zábezpekou niektoré
zmeny. Precizovaním ust. § 4c dochá-
dza k rozšíreniu povinnosti zložiť zá-
bezpeku na daň aj na prípady, ak je
žiadateľom registrácie pre daň práv-
nická osoba, ktorej spoločníkom je
ďalšia právnická osoba a zároveň má
ku dňu podania žiadosti (1) nedoplatky
na dani z pridanej hodnoty vo výške
1000 Eur a viac, alebo (2) ktorej daňo-
vý úrad zrušil registráciu pre daň z dô -
vo du opakovaného nepodania daňového
priznania alebo kontrolného výkazu, ne -
zaplatenia vlastnej daňovej povinnos ti,
opakovanej nezastihnuteľnosti povinnej
osoby na adrese sídla, miesta podnika-
nia, prevádzkarne alebo z dô vo du opa-
kovaného porušenia povinností pri da-
ňovej kontrole. Uvedené dôvody sú teda
totožné ako pre prípad povinného zlo-
ženia zábezpeky pre fyzickú osobu. 

Novela zákona o DPH vymedzuje okrem
uvedených aj ďalšie subjekty, ktoré
budú povinné zložiť zábezpeku na daň.
Budú nimi zahraničné osoby, ktoré sú
na Slovensku registrované ako platite-
lia DPH a ktorým sa zmení registrácia
zo zahraničného na tuzemského plati-
teľa podľa ust. § 4 zákona o DPH. 

Práve v súvislosti s uvedenou zmenou
registrácie je potrebné prezentovať
doplnené ust. § 6a, ktoré prináša práv-
nu úpravu zmeny registrácie zahranič-
ných platiteľov dane z pridanej hodno-
ty. Ak zdaniteľné osoby registrované
ako zahraniční platitelia, spĺňajúc pred-
poklady tovarov, služieb a finančných
podmienok upravených v ust. § 5 a § 6,
nebudú ďalej spĺňať postavenie zahra-
ničnej osoby, budú považované za tu-
zemské osoby v zmysle ust. § 4 zákona
o DPH. Dôvodová správa k novele záko-
na demonštratívne uvádza situácie,
kedy k uvedenému môže dôjsť, naprí -
klad v prípade vzniku prevádzkarne za-
hraničnej osoby na Slovensku, presunu
sídla na Slovensko a pod. Novela zavá-
dza informačnú povinnosť pre zahranič-
né osoby písomne oznámiť daňovému
úradu zmenu statusu. Obsahom oznáme -
nia budú štandardné údaje, teda adre-
sa sídla, miesto podnikania a pod. 

Uvedený postup zmeny registrácie
a ozna movací postup bude obdobný aj
v opačnom zmysle, teda pre tuzemské
osoby, ktoré prestanú spĺňať podmien-
ky ust. § 4 zákona o DPH.

3

Zmena registrácie
platiteľa

Zmeny v zábezpeke
pre DPH

ZMENY V PRÍSPEVKOCH NA DETI
V októbri 2013 boli v NR SR schválené
dva zákony, ktoré upravujú príspevky na
deti. Prvým bol zákon č. 364/2013 Z. z.,
prostredníctvom ktorého sa mení a do-
pĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičov-
skom príspevku (ďalej len „novela“).
Druhým je nový zákon č. 383/2013 Z. z.
o príspevku pri narodení dieťaťa a prís-
pevku na viac súčasne narodených detí
(ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“).
Uvedené právne predpisy nadobudnú
účinnosť dňa 1. januára 2014. 

Nový zákon o príspevku pri narodení
dieťaťa a príspevku na viac súčasne
narodených detí nahrádza v súčasnosti
platný zákon č. 235/1998 Z. z. o prís -
pev ku pri narodení dieťaťa, o príspev-
ku rodičom, ktorým sa súčasne narodili
tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa
v priebehu dvoch rokov opakovane na-
rodili dvojčatá. Nová právna úprava za-
vádza viacero zmien.

Aktuálna právna úprava priznáva rodi-
čom a iným oprávneným osobám prís -
pevok pri narodení dieťaťa, príplatok



k uvedenému príspevku a príspevok ro-
dičom. Príspevok pri narodení dieťaťa
slúži na pokrytie výdavkov spojených
s narodením dieťaťa a príplatok k prís -
pev ku slúži na čiastočné pokrytie zvý-
šených výdavkov, ktoré sú spojené so
zabezpečením nevyhnutných potrieb
die ťaťa, ktoré sa matke narodilo ako
prvé, druhé alebo tretie dieťa, a ktoré
sa dožilo aspoň 28 dní. 

Podľa súčasnej právnej úpravy sa prís -
pevok pri narodení dieťaťa vypláca vo
výške 151,37 Eur. Ak sa súbežne naro-
dili dve deti alebo viac detí a dve z nich
sa dožili aspoň 28 dní, uvedený príspe-
vok sa zvyšuje o polovicu na každé die-
ťa. Pri dvojčatách sa teda príspevok
vypláca vo výške 227,06 Eur a pri troj-
čatách vo výške 302,75 Eur. Príplatok 
k príspevku je v súčasnosti vo výške
678,49 Eur.

Uvedené dávky sa po novom zlúčia do
jednej dávky s názvom príspevok pri
narodení dieťaťa. Bude sa vyplácať vo
výške podľa poradia pôrodu, z ktorého
sa dieťa narodilo, a to (1) vo výške
829,86 Eur, ak pôjde o dieťa narodené
z prvého pôrodu až tretieho pôrodu 
a dožilo sa najmenej 28 dní; (2) vo výš -
ke 151,37 Eur, ak pôjde o dieťa naro-
dené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pô-
rodu, alebo ak pôjde o dieťa z prvého
pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa ne-
dožilo 28 dní. Ak sa súbežne narodia dve
deti alebo viac detí a najmenej dve
z nich sa dožijú 28 dní, suma príspevku
pri narodení dieťaťa sa zvýši o 75,69 Eur
na každé dieťa, ktoré sa dožilo najme-
nej 28 dní. 

Výplata príspevku pri narodení dieťaťa
bude môcť byť pre deti z prvého až
tretieho pôrodu vyplatená v dvoch čas-
tiach, a to (1) do 28 dní po pôrode vo
výške 151,37 Eur a (2) ak sa dieťa do-
žilo 28 dní, dôjde k doplateniu sumy
678,49 Eur. Účelom uvedeného postu-
pu je výplata časti príspevku ešte pred
splnením podmienky dožitia 28 dní, na-
koľko potreba podpory vzniká bezpro-
stredne po narodení dieťaťa. 

Oprávnenými osobami na vyplatenie
prís pevku pri narodení dieťaťa budú po
novom len biologickí rodičia. Osoba,
ktorá prevzala dieťa do starostlivosti

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov už
nebude mať nárok na príspevok pri na-
rodení dieťaťa. Vznikne jej však nárok
na jednorazový príspevok pri zverení do
náhradnej starostlivosti, ktorý je upra-
vený zákonom č. 627/2005 Z. z. o prís -
pevkoch na podporu náhradnej sta rost-
livosti o dieťa. 

Oproti súčasnej právnej úprave sa sprís-
nia podmienky nároku na príspevok pri
narodení dieťaťa. Aktuálne podmienky
nároku na príspevok pri narodení die-
ťaťa budú platiť aj po novom, avšak
nový zákon doplnil aj ďalšie podmien-
ky nároku. Ide o (1) absolvovanie pra-
videlných mesačných preventívnych
lekárskych prehliadok od štvrtého me-
siaca tehotenstva do pôrodu, (2) uzatvo-
renie dohody o poskytovaní všeobecnej
ambulantnej starostlivosti pre dieťa 
a (3) bydlisko oprávnenej osoby na úze-
mí Slovenskej republiky. Ak nebude spl -
nená niektorá z uvedených podmienok,
oprávnenej osobe nevznikne nárok na
príspevok pri narodení dieťaťa. K otáz -
ke bydliska je potrebné uviesť, že ide
o skutočné bydlisko na území Sloven-
skej republiky, nielen registrovaný tr -
valý pobyt. Bydliskom sa podľa nového
zákona myslí miesto, kde má oprávnená
osoba a dieťa sústredené najdôležitej-
šie záujmy, napríklad miesto vykonáva-
nia zárobkovej činnosti a podobne. 

Zmena sa dotkla aj príspevku rodičom,
ktorý sa po novele premenuje na prís -
pevok na viac súbežne narodených detí.
Nový zákon zachová súčasné podmien-
ky nároku, avšak tieto budú rozšírené
o podmienku bydliska rodiča a detí na
území Slovenskej republiky. Bydlisko je
potrebné ponímať obdobne ako pri pod -
mienke nároku na príspevok pri naro-
dení dieťaťa. 

Príspevok rodičom sa v súčasnej dobe
vypláca (1) vo výške 81,99 Eur pre dieťa
do 6 rokov veku, (2) vo výške 101,25 Eur
pre dieťa od 6 do 15 rokov veku a (3)
vo výške 107,55 Eur pre dieťa vo veku
15 rokov. Od 1. januára 2014 sa bude
uvedená dávka, premenovaná na prís pe-
vok na viac súčasne narodených detí,
vyplácať v jednotnej výške 110,36 Eur. 

Po novom sa rozšíri aj možnosť výplaty
príspevku pri narodení dieťaťa a prís -
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pev ku na viac súbežne narodených detí
osobitnému príjemcovi. Súčasná práv-
na úprava umožňuje vyplatiť uvedené
príspevky osobitnému príjemcovi, ak má
príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny odôvodnené pochybnosti o účel-
nom použití príspevku. Po novom bude
možné určiť osobitného príjemcu aj,
ak (1) v čase rozhodovania o nároku na
príspevok pri narodení dieťaťa a o ná -
ro ku na príspevok na viac súčasne na-
rodených detí sa vypláca prídavok na
dieťa osobitnému príjemcovi z dô vo du,
že oprávnená osoba prídavok na dieťa
nepoužíva na účel, na ktorý je určený
alebo (2) oprávnená osoba je pobera-
teľom dávky v hmotnej núdzi a prís pev-
kov k dávke v hmotnej núdzi alebo je
fyzickou osobou, ktorá sa spoločne po-
sudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje
dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dáv -
ke v hmotnej núdzi; a dávka v hmot nej
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej nú -
dzi sa poskytujú osobitnému príjemco-
vi. Osobitným príjemcom aj po novom
zostane obec, v ktorej má oprávnená
osoba trvalý pobyt alebo v odô vod ne -
ných prípadoch iná osoba.

Rodičom dieťaťa zvereného do náhrad-
nej starostlivosti s účinnosťou odo dňa
1. januára 2014 nevzniká nárok na prís-
pevok pri narodení dieťaťa. Z uve de -
né ho dôvodu bol pre také dieťa novelou
zákona č. 627/2005 Z. z. o prís pev koch
na podporu náhradnej starostlivosti
o dieťa upravený nárok na jednorazový
príspevok pri zverení do náhradnej sta-
rostlivosti. Podľa uvedeného právneho
predpisu má nárok na jednorazový prís-
pevok pri zverení do náhradnej starost-
livosti dieťa, (1) ktoré je zverené do
náhradnej starostlivosti a pri zverení
do náhradnej starostlivosti je mladšie
ako šesť mesiacov, (2) ktorého náhrad-
ný rodič sa začal o neho osobne starať,
a (3) na ktoré nebol poskytnutý príspe-
vok pri narodení dieťaťa. Jednorazový
príspevok sa vypláca vo výške 500 Eur
osobám, ktorým bolo dieťa zverené do
náhradnej starostlivosti. 

V oblasti príspevkov pre deti bol tiež
prijatý zákon č. 364/2013 Z. z. (ďalej
len „novela“), ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičov-
skom príspevku. Uvedená novela do-
plnila nový dôvod nevzniknutia nároku
na rodičovský príspevok. Po novom tiež
rodičovský príspevok nevznikne, ak
oprávnená osoba je rodič ďalšieho die-
ťaťa, (1) ktoré je zverené do osobnej
starostlivosti druhého rodiča, do náhrad-
nej osobnej starostlivosti, do pes tún skej
starostlivosti alebo do starost livosti fy-
zickej osoby, ktorú určil súd nariade-
ním predbežného opatrenia, alebo do
starostlivosti budúcich osvojiteľov, ale-
bo je v osobnej starostlivosti poručníka
a (2) na zabezpečenie riadnej starost -
li vosti o toto dieťa sa poskytuje rodi-
čovský príspevok. Novela tiež rozšíri
dô vody určenia osobitného príjemcu.
Po novom príslušný Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny vydá rozhodnutie
o určení osobitného príjemcu (1) ak sa
rodičovský príspevok vypláca pobe ra te-
ľovi dávky v hmotnej núdzi a prís pev kov
k dávke v hmotnej núdzi alebo fyzickej
osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej
núdzi spoločne posudzuje a dávku
v hmot nej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný
príjemca, (2) ak prídavok na dieťa,
ktoré má oprávnená osoba v sta rost li -
vos ti, zabezpečuje osobitný príjemca
z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok
na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je
určený, alebo (3) na žiadosť oprávne-
nej osoby.

Z dôvodu odbremenenia už rodič nebu-
de po novom povinný preukazovať tie
skutočnosti na splnenie nároku na prís -
pevok, ktoré sú Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny známe z výkonu inej
činnosti, alebo ktoré môže získať z do -
stup ného informačného systému ve  rej -
nej správy. Uvedené skutočnosti si Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny zaobsta -
rá sám. 
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V Národnej rade SR došlo k schváleniu
novely zákona č. 78/1992 Zb. o da ňo -
vých poradcoch v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o da ňo vých
poradcoch“). Primárnym cieľom nove-
lizovanej podoby uvedeného zákona je
podľa dôvodovej správy úprava podmie-
nok pre vykonávanie daňového poraden-
stva v Slovenskej republike a spres nenie
viacerých definícií. Okrem uvedeného
dochádza aj k zosúladeniu s novelou
zákona č. 293/2007 o uznávaní odbor-
ných kvalifikácií v znení neskorších
predpisov. O ďalších zmenách, ktoré
priniesla táto novela Vás informujeme
v ďalšom z článkov aktuálneho vydania
bulletinu Čarnogurský Pro Bono. 

Novela zákona o daňových poradcoch
prináša v prvom rade všeobecnejšie
označenie daňového poradcu. Podľa
ust. § 2 daňový poradca poskytuje da-
ňové poradenstvo fyzickým osobám 
a právnickým osobám, čiže klientom,
za podmienok a spôsobom ustanoveným
zákonom o daňových poradcoch. Uvede -
ným došlo k vypusteniu vymenovaných
skutočností, v ktorých daňový poradca
poskytoval klientom svoje služby. Všet-
ky skutočnosti je však možné odvodiť
z ďalších ustanovení zákona o da ňo vých
poradcoch. 

Prostredníctvom novely došlo k za de fi -
no vaniu daňového poradenstva, nakoľko
súčasná právna úprava nepozná presné
pomenovanie tejto činnosti. Daňovým
poradenstvom je v zmysle ust. § 3 po-
trebné rozumieť podnikateľskú činnosť,
ktorej predmetom je poskytovanie po-
radenských služieb vo veciach (1) daní,
(2) odvodov a (3) poplatkov podľa oso-
bitných predpisov. Ako osobitné pred-
pisy novelizovaný zákon demonštratív-
ne uvádza zákon č. 595/2003 o dani
z príjmov, zákon č. 582/2004 o miest -
nych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a iné. Poskytovanie poraden-
ských služieb vo veciach daní podľa zá-
kona 455/1991 o živnostenskom podni-
kaní nie je predmetným ustanovením
dotknuté. 

Do daňového poradenstva vo veciach
podľa bodov 1, 2 a 3 uvedených v pre -
došlom odstavci možno zahrnúť (1) po-
radenstvo pri zisťovaní základu dane
a pri plánovaní daní a (2) poskytovanie
stanovísk a vysvetlení pre klientov akým
spôsobom aplikovať právne predpisy
v oblastí daní. 

Kto sú daňoví poradcovia, ich postave-
nie a činnosť bližšie určujú ust. § 4 a na-
sledovné. Daňovým poradcom môže byť
fyzická alebo právnická osoba spĺňajú-
ca zákonné predpoklady. Fyzická osoba
musí byť zapísaná v zozname daňových
poradcov. Zoznam vedie Slovenská ko-
mora daňových poradcov. Jedinými pod-
mienkami pre právnickú osobu, ktorá
daňové poradenstvo chce vykonávať sú
(1) uvedenie tejto formy činnosti v ob -
chodnom registri a (2) zároveň povinný
zápis do zoznamu Slovenskej komory
daňových poradcov. Pôvodne navrho-
vané vypustenie podmienky povinného
zápisu do zoznamu Národná rada SR
neschválila, preto dve uvedené pod-
mienky ostávajú v platnosti. Každá fy-
zická osoba, ktorá poskytuje služby
daňového poradenstva v mene uvede-
nej právnickej osoby musí mať opráv-
nenie na výkon daňového poradenstva.
Oprávnenie však platí aj pre prípady
poskytovania poradenstva výlučne fy-
zickou osobu. 

V rámci výkonu daňového poradenstva
je nevyhnutné rozlišovať medzi opráv-
nením a osvedčením na výkon daňové-
ho poradenstva. Oprávnenie na výkon
daňového poradenstva vzniká, zatiaľ čo
osvedčenie sa získava, pričom predmet-
ný zisk je podmienkou pre vznik opráv-
nenia. Vydanie osvedčenia na výkon
daňového poradenstva je viazané na
zápis alebo registráciu do zoznamu da-
ňových poradcov. Osvedčenie o spôso-
bilosti výkonu daňového poradenstva
vydáva Slovenská komora daňových po-
radcov po kumulatívnom splnení šty-
roch podmienok v zmysle ust. § 5. Oso-
ba, ktorá žiada o vydanie osvedčenia
musí byť (1) spôsobilá na právne úkony,
(2) bezúhonná, (3) musí mať vysoko-
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školské vzdelanie druhého stupňa eko-
nomického zamerania alebo právnické-
ho zamerania na vysokej škole v Sloven-
skej republike, (4) musela vykonávať
ekonomickú alebo právnickú prax naj-
menej päť rokov alebo činnosť asisten-
ta daňového poradcu najmenej tri roky
a (5) je povinná zložiť odbornú skúšku
na získanie osvedčenia pred skúšobnou
komisiou.

Čiastočne dochádza aj k zmenám v sú -
vis losti s predmetnými odbornými skúš-
kami. Lehota umožnenia vykonať od-
bor nú skúšku do 6 mesiacov odo dňa
podania žiadosti zostáva nezmenená. Po
novom bude možné podať žiadosť aj
prostredníctvom jednotného kontakt né -
ho miesta podľa zákona č. 455/1991 Z. z.
o živnostenskom podnikaní v znení ne-
skorších predpisov. Osoba teda bude
oprávnená podať žiadosť nielen priamo
Slovenskej komore daňových poradcov,
ale aj na príslušných Okresných úra-
doch. Tie následne žiadosti doručia spo-
lu s príslušnými podkladmi Slovenskej
komore daňových poradcov do troch
dní od prijatia žiadosti. Lehota 6 me-
siacov, v ktorej musí byť žiadateľovi
umožnené vykonať odbornú skúšku
v tom prípade začína plynúť odo dňa
doručenia podkladov Komore.

Po úspešnom zložení odbornej skúšky
Komora žiadateľovi vydá osvedčenie.
No vela ruší lehotu v trvaní jedného
mesiaca, v ktorej bola uvedené osved-
čenie povinná vydať. Po novom Komora
vydá osvedčenie bezodkladne po ús peš-
nom zložení skúšky.

Vypustením odseku 5 z ust. § 6 dochá-
dza k zrušeniu nevyhnutnosti osvedčo-
vať odborné vedomosti opätovným
preskúšaním z dôvodu, že daňovému
poradcovi bol pozastavený výkon daňo-
vého poradenstva alebo nevykonával
činnosť daňového poradcu viac ako tri
roky. Dôvodová správa uvádza ako
hlavnú motiváciu zrušenia uvedenej
povinnosti skutočnosť, že v praxi je
často obtiažne zistiť, či daňový porad-
ca neposkytuje daňové poradenstvo viac
ako tri roky. Preskúšavanie predstavuje
prílišnú záťaž, nakoľko každý daňový
poradca už absolvoval pomerne zložitú
odbornú skúšku a má povinnosť zúčast-
ňovať sa pravidelného vzdelávania.

Novela prináša možnosť stať sa daňo-
vým poradcom aj osobe zo zahraničia,
ktorá má uznaný doklad o vysokoškol-
skom vzdelaní druhého stupňa ekono-
mického zamerania alebo právnického
zamerania vydaný zahraničnou vysokou
školou podľa zákona č. 293/2007 Z. z.
o uznávaní odborných kvalifikácií v no -
ve lizovanom znení. Novelizované znenie
ďalších ustanovení predmetného zá ko -
na Vám prinášame v príslušnom článku
aktuálneho vydania nášho bulletinu.
Na osoby zo zahraničia za účelom zís -
ka nia osvedčenia na výkon daňového
poradenstva sa nevzťahujú podmienky
podľa ust. § 5, ale postupuje sa osobit-
ným spôsobom, ktorý Vám objasníme
v pokračujúcom texte. 

Novela zakomponovala do zákona o da -
ňo vých poradcoch nové ust. § 8a upra-
vujúce podmienky, ktoré musia spĺňať
príslušníci členských štátov Európskej
únie majúci záujem sústavne poskyto-
vať daňové poradenstvo v Slovenskej
republike. Zahraničnej osobe musí byť
primárne uznaná potrebná kvalifikácia
a zároveň musí preukázať, že je opráv-
nená poskytovať daňové poradenstvo
v inom členskom štáte Európskej únie.
Žiadosť o uznanie kvalifikácie uvedené
osoby predkladajú Slovenskej komore
daňových poradcov spolu s potrebnými
náležitosťami a prílohami bližšie defi-
novanými ust. § 23 zákona o uznávaní
odborných kvalifikácií. Po splnení pod-
mienok Komora rozhodne o uznaní od-
bornej kvalifikácie na výkon daňového
poradcu. 

Všetky doteraz uvedené podmienky vo
vzťahu k vykonávaniu daňového pora-
denstva, teda vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v príslušných odboroch,
uznanie odborných kvalifikácií pre za-
hraničné osoby, budú platiť aj pre asis-
tentov daňových poradcov. 

Novela zákona prináša právnu úpravu
aj pre špecifické prípady poskytovania
daňového poradenstva osobou z člen -
ské ho štátu Európskej únie, ktorá mie-
ni poskytovať daňové poradenstvo iba
dočasne a príležitostne. V takých prí-
padoch Komora zaregistruje takého
daňového poradcu aj bez splnenia pod-
mienok podľa zákona o uznávaní od-
borných kvalifikácií. Daňový poradca
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z členského štátu Európskej únie po-
skytujúci dočasné a príležitostné služby
ako fyzická osoba však bude v zmysle
ust. § 8a odsek 5 povinný klientom po-
skytnúť informácie o (1) dosiahnutej od-
bornej kvalifikácii, (2) o členskom štá-
te, v ktorom odbornú kvalifikáciu získal,
(3) o registri, v ktorom je zapísaný spo lu
s registračným číslom alebo identifiká-
torom a (4) názov a adresu profesijné-
ho združenia, v ktorom je registrovaný,
respektíve zapísaný.

V súvislosti s povoľovacím konaním zá-
kon o daňových poradcoch pozná inštitút
tzv. tichého povolenia. Tichým povole-
ním je potrebné rozumieť povolenie,
ktoré vzniká priamo zo zákona. Aj tu
však platia špecifické požiadavky. Pokiaľ
Komora nezapíše do zoznamu fyzickú
osobu alebo fyzickú osobu z členského
štátu Európskej únie po splnení všet-
kých podmienok, oprávnenie na výkon
daňového poradenstva pre uvedené
osoby vznikne v tridsiaty deň od doru-
čenia žiadosti Komore. Komore však po-
vinnosť vydať osvedčenie na výkon da -
ňového poradenstva ostáva zachovaná.

Novela ďalej prináša zmenu v inštitúte
povinného vzdelávania daňových porad-
cov. Inštitút zostáva zachovaný, avšak
vypúšťa sa rigidné ustanovenie, ktoré
priznávalo oprávnenie organizovať vzde-
lávanie výlučne Slovenskej komore da-
ňových poradcov. Vypustenie uvedené-
ho ustanovenia znamená zosúladenie
právnej úpravy s rozsudkom Súdneho
dvora Európskej únie vo veci C-1/12 zo
dňa 28. februára 2013, v zmysle ktoré-
ho nariadenie profesijného združenia 
o získavaní kreditov za vzdelávanie vy-
dané portugalským Zväzom autorizova-
ných účtovníkov predstavuje obmedze -
nie hospodárskej súťaže a je nezlučiteľné
s vnútorným trhom Európskej únie tak,
ako to zakazuje čl. 101 Zmluvy o fun-
govaní Európskej únie. Z uvedeného
vyplýva, že daňoví poradcovia budú
povinní pokračovať vo svojom vzdelá-
vaní, avšak nebude povinnosťou vzde-
lávať sa výlučne v rámci odborných po-
dujatí organizovaných Komorou.

Daňoví poradcovia sú podľa aktuálne
platného znenia povinní ohlasovať za-
čiatok činnosti daňovému úradu. Novela
vypúšťa odsek 2 v ust. § 16 upravujúci
uve denú povinnosť. Po nadobudnutí
účin  nosti táto povinnosť daňovým po-
rad com zaniká.

Novela zákona o daňových poradcoch
zaviedla taktiež precizovanie súdnej
ochrany pre osoby, ktoré neboli Komo-
rou zaregistrované do zoznamu daňo-
vých poradcov. Pokiaľ Slovenská komora
daňových poradcov nezapíše a ne za re -
gis truje fyzickú osobu a fyzickú osobu
z členského štátu Európskej únie alebo
pozastaví výkon daňového poradenstva,
vyčiarkne daňového poradcu alebo
asis tenta zo zoznamu, vydá o uvedenej
skutočnosti rozhodnutie. Bude povin-
nosťou prezídia Slovenskej komory da-
ňových poradcov, aby rozhodnutie ob-
sahovalo všetky povinné náležitosti,
teda (1) označenie orgánu, ktorý rozhod-
nutie vydal, (2) označenie subjektu,
o ktorom sa rozhodovalo, (3) uvedenie
výroku a odôvodnenia, (4) formálne
náležitosti, ako dátum a miesto vyda-
nia rozhodnutia, podpis a (5) poučenie
o opravnom prostriedku. Voči pred met -
nému rozhodnutiu nie je možné podať
odvolanie, jeho doručením nadobúda
právoplatnosť a vykonateľnosť. Ustano-
venie § 28 odsek 2 zákona o daňových
poradcoch však priznáva právo na pre-
skúmanie rozhodnutia súdom. To zna-
mená, že domáhať sa na súde ochrany
platí po novom aj pre osoby z člen -
ských štátov Európskej únie. 

Po preskúmaní môže súd príslušné roz-
hodnutie Komory potvrdiť alebo zrušiť.
Pokiaľ dôjde k zrušeniu rozhodnutia
sú dom, vec sa na ďalšie konanie ne-
vracia, Komora automaticky zapíše
osobu do zoznamu ku dňu právoplat-
nosti rozhodnutia súdu. Ak súd rozhod-
ne o zrušení pozastavenia činnosti da-
ňového poradcu, tento je oprávnený
znova vykonávať činnosť odo dňa prá-
voplatnosti rozhodnutia súdu. 

Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť od
1. januára 2014, pričom všetky osved -
če nia o platnosti vydané v zmysle ak-
tu álneho znenia zákona zostanú od uve -
deného dátumu v platnosti. 
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Prostredníctvom zákona č. 375/2013 Z. z.
(ďalej len „novela“) došlo k zmene a do-
plneniu zákona č. 293/2007 Z. z. o uzná -
vaní odborných kvalifikácií (ďalej len
„novelizovaný zákon“) s účinnosťou odo
dňa 1. decembra 2013. Účelom novely
je transponovať smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2011/95/EÚ o nor-
mách pre oprávnenie štátnych prísluš-
níkov tretej krajiny alebo osôb bez
štátneho občianstva mať postavenie
medzinárodnej ochrany, o jednotnom
postavení utečencov alebo osôb opráv-
nených na doplnkovú ochranu a o obsahu
poskytovanej ochrany a smernicu Európ-
skeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí 
a proti detskej pornografii, ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2004/68/SVV.

Z prvej smernice sa do právneho po-
riadku SR transponuje článok 28 ods. 2.
Uvedený článok zakotvuje povinnosť
členských štátov Európskej únie umož-
niť osobám s postavením medzinárod-
nej ochrany prístup k programom na
posúdenie, vyhodnotenie a akreditáciu
ich predchádzajúceho vzdelávania, ak
nemôžu poskytnúť doklad o vzdelaní
z krajiny pôvodu. Osobami s me dzi ná -
rodnou ochranou sú v zmysle ust. § 2
zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle osoby
s udeleným azylom alebo poskytnutou
doplnkovou ochranou. Krajinou pôvodu
je štát alebo štáty, ktorých je cudzinec
štátnym občanom, alebo v prípade oso -
by bez štátnej príslušnosti štát jej po-
sledného bydliska. Ak takáto osoba z dô-
vodov, pre ktoré jej bol udelený azyl
alebo poskytnutá doplnková ochrana,
odišla zo štátu svojho pôvodu bez mož-
nosti vziať si svoje doklady, a teda nemá
možnosť predložiť doklady o svojom
predchádzajúcom vzdelávaní, poskytu-
je sa jej možnosť požiadať o po sú de nie
a overenie jej dosiahnutého vzdelania.

Uvedená smernica bola transponovaná
doplnením nového ust. § 24a v noveli-
zo vanom zákone. Uvedené ustanovenie
umožňuje uznať vzdelanie osoby s me -

dzi národnou ochranou dosiahnuté v kra-
jine pôvodu, pokiaľ z dôvodov, pre ktoré
jej bola poskytnutá medzinárodná
ochra na nemôže preukázať doklad
o vzde laní. Prvým krokom takejto osoby
je podanie písomnej žiadosti o po sú de -
nie a overenie dosiahnutého vzdelania
(ďalej len „žiadosť o overenie vzdela-
nia“) na Ministerstvo školstva, vedy, vý -
skumu a športu Slovenskej republiky
(ďa lej len „ministerstvo školstva“). 

Žiadosť o overenie vzdelania musí ob-
sahovať (1) meno a priezvisko žiadateľa
s medzinárodnou ochranou, (2) osved-
čenú kópiu dokladu o pobyte žiadateľa
s medzinárodnou ochranou vydaného
príslušným Oddelením cudzineckej po-
lície PZ, (3) informáciu o úrovni, rozsa-
hu a obsahu vzdelávania, ktoré žiadateľ
s medzinárodnou ochranou absolvoval
v štáte pôvodu a o ďalších skutočnos-
tiach súvisiacich s jeho vzdelávaním
a (4) podpis žiadateľa s me dzinárodnou
ochranou. 

Ministerstvo školstva posúdi žiadosť
o overenie vzdelania do 30 dní od jej
doručenia a zároveň v uvedenej lehote
písomne informuje žiadateľa o vy ba ve -
ní žiadosti. Ministerstvo školstva môže
žiadosť vybaviť jej zamietnutím alebo
určením školy, ktorá overí dosiahnuté
vzdelanie. Nakoľko ust. § 24a odsek 11
novelizovaného zákona vylučuje subsi -
dia  ritu všeobecného predpisu o správ -
nom konaní na konanie o žiadosti
o ove  renie vzdelania, proti rozhodnutiu
ministerstva školstva nemožno podať
odvolanie. Nemožnosť podania odvola-
nia sa vzťahuje tak na kladné rozhod-
nutie, ako aj na zamietnutie žiadosti. 

Žiadosť o overenie vzdelania minister-
stvo školstva zamietne, ak zistí, že žia-
dateľ s medzinárodnou ochranou uviedol
v žiadosti o overenie vzdelania neprav-
divé alebo zavádzajúce informácie,
alebo disponoval dokladom o vzdelaní
v čase konania o udelenie azylu. 

Ak ministerstvo školstva nezamietne žia-
dosť o overenie vzdelania, určí uznanú
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vysokú školu alebo uznanú strednú ško-
lu, ktorá overí, na akej úrovni obsah
a rozsah vzdelávania uvedeného v žia -
dos ti zodpovedá obsahu a rozsahu po-
rovnateľného vzdelávania v Slovenskej
republike. Príslušnou uznanou vysokou
školou je vysoká škola v Slovenskej re-
publike, ktorá poskytuje vysokoškolské
vzdelanie v akreditovanom študijnom
programe, ktorého sa overenie dosiah-
nutého vzdelania žiadateľa s me dzi ná -
rodnou ochranou týka. Príslušnou uzna-
nou strednou školou je stredná škola
v Slovenskej republike, ktorá poskytu-
je stredné vzdelanie vo vzdelávacom
programe odboru vzdelávania, ktorého
sa overenie vzdelania týka. Ak je na
overenie vzdelania príslušných viacero
uznaných vysokých škôl alebo viacero
uznaných stredných škôl, ministerstvo
školstva určí príslušnosť podľa miesta
pobytu žiadateľa s medzinárodnou
ochranou uvedeného v doklade o po by -
te vydanom Oddelením cudzineckej po -
lície PZ. 

Overenie dosiahnutého vzdelania žia-
dateľa s medzinárodnou ochranou sa
uskutočňuje formou skúšky. Skúška
prebieha v štátnom jazyku pred troj -
člennou komisiou, ktorej predsedá šta-
tutárny orgán príslušnej uznanej vyso-
kej školy alebo príslušnej uznanej
stred nej školy alebo ním poverený zá-
stupca. Ďalší dvaja členovia komisie sú
odborne spôsobilí zamestnanci uznanej
vysokej školy alebo uznanej strednej
školy. 

Skúška má písomnú časť, ústnu časť a ak
to overenie dosiahnutého vzdelania vy-
žaduje, aj praktickú časť. Žiadateľ s me -
dzinárodnou ochranou musí skúškou
preukázať, že má vedomosti a zruč nos-
ti porovnateľné s vedomosťami a zruč -
nos ťami získanými absolvovaním po-
rovnateľného vzdelávania v Slovenskej
republike.

O úspešnom absolvovaní skúšky komi-
sia vypracuje protokol o skúške, ktorý
obsahuje zhodnotenie preukázanej úrov-
ne vzdelávania žiadateľa s me dzi ná rod -
nou ochranou a informáciu o mož nos ti
pokračovať vo vzdelávaní na získanie
príslušného stupňa vzdelania. Protokol
o skúške neoprávňuje jeho držiteľa na
výkon regulovaného povolania v Slo -
ven skej republike. 

Na základe zmien príloh II a III smerni-
ce Európskeho parlamentu a Rady
2005/36/ES o uznávaní odborných kva-
lifikácií sa mení aj príloha č. 3 zákona
č. 293/2007 Z. z. V uvedenej prílohe sa
v odbornej príprave v Rakúsku, Dánsku,
Poľsku a Veľkej Británii doplnili študij-
né odbory s osobitnou štruktúrou, alebo
sa niektoré študijné odbory vypustili.
Ide napríklad o doplnenie študijných
odborov špeciálna odborná príprava 
v oblasti starostlivosti o deti a mladis -
tvých v Rakúsku, alebo výpravca alebo
vlakvedúci v Poľsku. Vypustený bol na-
príklad prvý a druhý lodník na náklad-
ných a osobných lodiach vo Veľkej Bri-
tánii. Uvedené zmeny boli vykonané na
základe žiadostí dotknutých členských
štátov EÚ. 

Novela tiež dopĺňa a mení zákon 
č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a zá-
kon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládežou. V uvedených právnych pred-
pisoch sa zaviedlo preukázanie bezú -
hon nosti ako podmienka vykonávania
špecializovanej činnosti v oblasti teles-
nej kultúry alebo práce s mládežou. Za
bezúhonného sa v zmysle novely nepo-
važuje ten, kto bol právoplatne odsú-
dený za úmyselný trestný čin, ak sa na
neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený.
Uvedená zmena je transpozíciou smer -
nice Európskeho parlamentu a Rady
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji
proti sexuálnemu zneužívaniu a sexu ál -
nemu vykorisťovaniu detí a proti detskej
pornografii, ktorou sa nahrádza rámco-
vé rozhodnutie Rady 2004/68/SVV. 
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Poslanci Národnej rady schválili dňa
22. októbra 2013 novelu zákona 
č. 516/2008 o Audiovizuálnom fonde
(ďalej len „zákon“). Podľa súčasne plat-
ného právneho stavu Audiovizuálny fond
vykonáva v zmysle ust. § 2 činnosti,
ktoré majú charakter poskytovania fi-
nančných príspevkov pre fyzické a práv -
nické osoby s cieľom podporiť šírenie
a prezentáciu audiovizuálnych diel
a okrem toho vytvárať podmienky pre
rozvoj audiovizuálnej kultúry a prie -
mys lu na Slovensku. Dôvodová správa
k no ve le zákona uvádza, že napriek
konštantnému rozvoju a pozitívnym vý-
sled kom v oblasti audiovizuálnej kultú-
ry nie je toto prostredie dostatočne
konkurencieschopné vo vzťahu k tech -
no logickému, infraštrukturálnemu a fi -
nančnému zázemiu, ktoré by v prípade
jeho väčšieho rozvinutia bolo možné
potenciálne ponúknuť aj zahraničným
subjektom so záujmom tvorby svojich
diel aj na Slovensku. 

Novela zákona prináša systematické
spre hľadnenie štruktúry s ohľadom na
niektoré nové ustanovenia. Primárna
činnosť Audiovizuálneho fondu sa roz-
širuje o ďalšiu, ktorá nie je v ak tuál -
nom znení upravená. Okrem ostatných
aktivít uvedených v ust. § 2, ktoré ostá-
vajú v platnosti, bude audiovizuálny
fond po nadobudnutí účinnosti zákona
poskytovať osobám finančné prostried-
ky na podporu audiovizuálneho prie-
myslu na Slovensku. Význam, respektíve
detailnejšiu právnu úpravu uvedeného
ďalej rozvíjajú ostatné ustanovenia zá-
kona. 

Podporná činnosť Audiovizuálneho fon-
du sa systematicky rozdelila na dve čas-
ti, na podporu audiovizuálnej kultúry
a na podporu audiovizuálneho priemyslu.
Právna úprava druhej uvedenej pod po -
ry v súčasnom znení zákona absentuje.

Vo sfére finančnej podpory dochádza
k zavedeniu pojmu podpora audiovizu-
álnej kultúry, ktorý nahradí súčasne
platný pojem poskytovanie finančných
prostriedkov. Audiovizuálny fond posky-

tuje finančné prostriedky na podporu
audiovizuálnej kultúry, a to na tvorbu,
vývoj a prípravu realizácie a výroby
(1) slovenských audiovizuálnych diel,
(2) hraných, dokumentárnych a animo-
vaných slovenských kinematografic-
kých diel, na (3) postprodukciu a di-
stribúciu slovenských audiovizuálnych
diel a distribúciu audiovizuálnych
diel, (4) na realizáciu a distribúciu ko-
produkčných kinematografických diel,
v kto rých má slovenský producent ko-
produkčný podiel, (5) na podporu fes-
tivalov, prehliadok a iných kultúrnych
aktivít a činností subjektov pôsobiacich
v oblasti audiovízie a kinematografie 
v Slovenskej republike a prezentácie 
a propagácie slovenských audiovizuál-
nych diel, (6) na vydanie a rozširovanie
periodických publikácií a neperiodických
publikácií z oblasti audiovízie a ki ne -
ma tografie, (7) na rozvoj technológií 
v oblasti výroby, rozširovania, uvádza-
nia na verejnosti a uchovávania audio-
vizuálnych diel v Slovenskej republike,
a (8) na rozvoj vzdelávania a odborné-
ho výskumu v oblasti audiovizuálnej
kultúry a filmového umenia. Audiovi -
zuál  ny fond poskytuje finančnú podporu
aj pre niektoré ostatné činnosti vyme-
nované v ust. § 18 odsek 2, napríklad na
vyhotovovanie scenárov, slovesných diel,
vydávanie publikácií, na výskumné ak-
tivity a podobne.

Zákon uvádza ako formu poskytnutia
pomoci (1) dotáciu, (2) pôžičku so splat-
nosťou najviac 5 rokov alebo (3) šti-
pendium. Pokiaľ ide o výšku dotácií,
novelou nedošlo k ich zmene a môžu
byť poskytnuté najviac do výšky 50 %
rozpočtu výroby audiovizuálneho die-
la. V prípade obtiažneho alebo nízko-
rozpočtového diela môže byť dotácia
poskytnutá až do výšky 90 % rozpočtu
výroby takého audiovizuálneho diela.
Dotáciu na podporu audiovizuálnej
kultúry fond poskytne žiadateľovi, kto-
rý písomne preukáže, že má na finan-
covanie projektu, na ktorý sa finančné
prostriedky požadujú, zabezpečené
spolufinancovanie z vlastných alebo
iných zdrojov. 
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O poskytnutí finančných prostriedkov
fondu na podporu audiovizuálnej kul-
túry sa rozhodne v lehote 60 dní odo
dňa doručenia úplnej žiadosti o podpo-
ru audiovizuálnej kultúry a predmetné
rozhodnutie býva zverejnené na webo-
vom sídle Audiovizuálneho fondu. Pod-
kladom rozhodnutia o poskytnutí pod-
pory je hodnotenie odborných komisií
po predošlom odporučení zo strany od-
borných komisií. Zároveň platí, že po-
skytnutie podpory musí byť v súlade
s pravidlami primárneho práva Európ-
skej únie upravujúcimi podmienky do-
volenej a nedovolenej štátnej pomoci.

Požiadať o podporu audiovizuálnej kul-
túry môže fyzická osoba plne spôsobilá
na právne úkony alebo právnická osoba
s oprávnením na výkon činnosti, na kto-
rú sa podpora poskytuje. Zároveň pla-
tí, že žiadateľ nesmie byť v konkurze,
likvidácii, musí mať vysporiadané fi-
nančné vzťahy so subjektmi verejnej
správy a nesmie porušiť zákaz nelegál-
neho zamestnávania. 

Základom v procese poskytovania pod-
pory je žiadosť, v ktorej žiadateľ uve-
die, o akú formu poskytnutia finanč-
ných prostriedkov a v akej sume žiada.
Formulár žiadosti bude zverejnený we-
bovom sídle Audiovizuálneho fondu.
Formálne a materiálne náležitosti žia-
dosti podrobne upravuje ust. § 20 od-
sek 2 zákona. 

Novela zákona ďalej prináša legálne
formulovanie upravujúce aj podporu
filmových projektov. Súčasná podoba
audiovizuálneho zákona možnosť podpo-
ry projektov nepozná. Novela prostred-
níctvom doplnenia štvrtej časti do záko-
na prináša možnosť poskytnúť finanč-
nú pomoc aj filmovým projektom cez
právnu úpravu podpory audiovizuálne-
ho priemyslu. 

Odsek 1 ust. § 22a definuje filmový pro-
jekt ako audiovizuálne dielo, ktoré je
(1) hraným, dokumentárnym alebo ani-
movaným kinematografickým dielom
alebo dielom primárne určeným pre
televízne vysielanie v rozsahu ustano-
venom vo všeobecne záväznom práv-
nom predpise, ktorý vydá ministerstvo;
je dielo, (2) ktoré spĺňa kritériá kultúr-
neho testu ustanovené, spolu so vzorom

tlačiva kultúrneho testu, všeobecne zá -
väzným právnym predpisom, ktorý vydá
ministerstvo, alebo ktorému bol opráv-
nenou osobou vydaný koprodukčný šta-
tút, a (3) v súvislosti s vytvorením kto-
rého boli uhradené oprávnené výdavky
minimálne vo výške ustanovenej vo
všeobecne záväznom právnom predpi-
se, ktorý vydá ministerstvo. Dôvodová
správa uvádza rozsah filmového diela
podľa bodu 1 najmenej 70 minút; pre
viacdielny filmový projekt sa uvádza
priemerný rozsah jednej časti najme-
nej 40 minút. Minimálny plánovaný
rozpočet filmového diela by mal byť
2.500.000 Eur, ako uvádza dôvodová
správa. 

Podľa odseku 6 predmetného ustanove-
nia Audiovizuálny fond bude môcť po-
skytnúť finančnú pomoc v rámci podpo-
ry audiovizuálneho priemyslu vo výške
20 % oprávnených nákladov. Do opráv-
nených nákladov sa v zmysle odseku 3
započítajú všetky výdavky priamo súvi-
siace s realizáciou filmového projektu,
teda náklady na úhrady za tovary, služ-
by a odmeny alebo mzdy fyzickým oso-
bám, ktoré boli uhradené po vydaní
osvedčenia o registrácii filmového pro-
jektu. Je potrebné zdôrazniť, že po-
skytnutie podpory nie je po splnení
podmienok automatické, podľa odseku
7 nie je na poskytnutie podpory právny
nárok.

Podať žiadosť o poskytnutie podpory je
oprávnený žiadateľ, ktorý je fyzickou
osobou – podnikateľom alebo právnic-
kou osobou a je zároveň producentom
alebo koproducentom filmového diela.
Ak je filmový projekt realizovaný v ko -
pro dukcii, môže byť žiadateľom o pod -
poru audiovizuálneho priemyslu iba je-
den koproducent písomne splnomocnený
ostatnými koproducentmi. Podmienky,
komu nie je možné podporu poskytnúť
sú totožné, ako v prípade podpory au-
diovizuálnej kultúry. 

Novelizovaná podoba zákona predpo-
kladá dva druhy žiadostí, pričom ich
predloženie je vzájomne podmienené.
Ustanovenie § 22c upravuje tzv. žia-
dosť o registráciu filmového projektu
a ust. § 22e adaptuje tzv. žiadosť o pod-
poru audiovizuálneho priemyslu. Druhú
menovanú je žiadateľ oprávnený podať
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výlučne po podaní prvej menovanej
a zá roveň ak disponuje platným osved-
čením o registrácii filmového projektu.

Žiadosť o registráciu obsahuje prílohy,
ktorými sú (1) vyplnené tlačivo pre
kultúrny test alebo koprodukčný štatút
vydaný oprávnenou osobou, (2) obsa-
hový zámer registrovaného filmového
projektu, (3) investičný zámer registro-
vaného filmového projektu obsahujúci
predpokladanú výšku celkového rozpoč-
tu a predpokladanú výšku oprávnených
výdavkov, (4) časový plán realizácie
registrovaného filmového projektu, (5)
potvrdenie o zaplatení administratív-
neho poplatku Audiovizuálnemu fondu
vo výške 1000 Euro a (6) písomnú doho-
du, ktorú uzatvorila právnická osoba
s producentom alebo koproducentom
o realizácii filmového projektu.

Zahraniční žiadatelia budú povinní pred-
ložiť žiadosť aj v preloženej jazykovej
mutácii do štátneho jazyka SR. 

Pokiaľ žiadosť spĺňa podmienky po for-
málnej aj materiálnej stránke, Audiovi-
zuálny fond vydá osvedčenie o re gis trá -
cii filmového projektu. Jeho platnosť
bude tri roky odo dňa vydania.

Následná žiadosť o podporu audiovizu-
álneho priemyslu sa môže zo strany žia -
dateľa podať až po ukončení realizácie
filmového projektu vo vzťahu k všet -
kým realizovaným oprávneným výdav-
kom, samozrejme spolu s platným
osvedčením o registrácii. Povinné prí-
lohy uvedenej žiadosti sú taxatívne vy-
menované v ust. § 22e odsek 3. Zákon
prináša možnosť podávať uvedené žia-
dosti aj priebežne, vždy po skončení ka-
lendárneho štvrťroka. Pre zahraničných
žiadateľov platí povinné predlože nie
prekladu všetkých príloh do štátneho ja-
zyka SR obdobne ako je uvedené vyššie.

Audiovizuálny fond v lehote 30 dní od
doručenia žiadosti preverí, či bola po-
daná oprávneným subjektom, či spĺňa
formálne náležitosti a zároveň preverí
zhodu a správnosť oprávnených výdav-
kov. Audiovizuálny fond poskytne

oprávnenému subjektu po zistení ne-
dostatkov žiadosti dodatočných mini-
málne 30 dní na doplnenie, respektíve
odstránenie nedostatkov. Fond bude tiež
oprávnený písomne vyžiadať kópie úč-
tovných dokladov potvrdzujúcich opráv-
nené výdavky. 

V prípade splnenia podmienok fond
môže žiadateľovi vydať potvrdenie
o celkovej výške oprávnených výdav-
kov, z ktorej sa následne v zmysle 20 %
oprávnených výdavkov vypočíta výška
poskytnutých finančných prostriedkov.
Finančné prostriedky poskytne fond na
základe zmluvy o podpore audiovizuál-
neho priemyslu, ktorá podľa ust. § 22f
obsahuje záväzok fondu poskytnúť žia-
dateľovi o podporu audiovizuálneho
priemyslu finančné prostriedky na pod-
poru audiovizuálneho priemyslu v le-
hote maximálne 30 dní odo dňa uzat-
vorenia zmluvy. Zmluva bude zároveň
obsahovať záväzok žiadateľa (1) za-
bezpečiť, aby filmový projekt spĺňal
hore uvedené podmienky ust. § 22a od-
sek 1 zákona a (2) preložiť kópie účtov-
ných dokladov potvrdzujúcich vznik,
zaúčtovanie a úhradu oprávnených vý-
davkov.

Finančné prostriedky, ktoré bude môcť
Audiovizuálny fond žiadateľom posky-
tovať pochádzajú zo štátneho rozpoč-
tu v rámci schválených limitov Minis-
terstva kultúry SR.

Podľa dôvodovej správy k návrhu novely
zákona zákonodarca očakáva, že uve-
dené zmeny povedú k vyvolaniu väč-
šieho záujmu filmových produkcií zo
zahraničia o zrealizovanie zámeru tvor-
by audiovizuálnych diel na Sloven sku,
k vytvoreniu impulzov pre rozvoj moder-
ných technológií v oblasti audiovizuálnej
výroby, prípadne dôjde k prí no  su väč-
šej propagácie a prezentácie Sloven-
skej republiky na poli filmovej tvorby.

Tuzemskí a zahraniční žiadatelia budú
môcť podávať žiadosti o uvedenú pod-
poru od 1. januára 2014, kedy noveli-
zovaná podoba zákona nadobudne
účinnosť.
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Národná rada SR schválila dňa 28. novem -
bra 2013 novelu zákona č. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov (ďa-
lej len „zákon“). Zmeny, ktoré novela
zákona prinesie, nadobudnú účinnosť
od 1. januára 2014. 

Novela explicitne oslobodí použitie
inertných odpadov na prekrývanie jed-
notlivých vrstiev odpadov od poplatku
za uloženie odpadu. Inertný odpad je
odpad, pri ktorom nedochádza k žiad-
nym významným fyzikálnym, chemickým
alebo biologickým premenám, inertný
odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak
fyzicky alebo chemicky nereaguje, ani
škodlivo neovplyvňuje iné látky. Môže
ísť napríklad o popol alebo stavebnú
suť. Súčasné znenie ust. § 2 ods. 2 síce
oslobodzuje od platenia poplatku okrem
iných aj inertné odpady, avšak len tie,
ktoré sa na skládke použijú na staveb-
né, sanačné, rekonštrukčné a zásypové
práce. Zo súčasného znenia uvedeného
ustanovenia však nie je zrejmé, či pre-
krývanie jednotlivých vrstiev odpadu je
možné chápať ako stavebné alebo zá-
sypové zásypové práce, novela uvedenú
nejasnosť odstraňuje. 

Podľa súčasného znenia ust. § 4 ods. 4 je
prevádzkovateľ skládky alebo odkalis-
ka povinný bezodkladne oznámiť neza-
platenie poplatku za uloženie odpadu
príslušnému obvodnému úradu život-
ného prostredia. Z dôvodu neurčitosti
pojmu bezodkladne sa novelou určila
povinnosť, aby prevádzkovateľ skládky
alebo odkaliska splnil uvedenú ozna-
movaciu povinnosť najneskôr do ukon-
čenia mesiaca, v ktorom mal poplatník
poplatok za uloženie odpadu zaplatiť. 

Novela doplní medzi subjekty, ktorým
musí prevádzkovateľ skládky alebo od-
kaliska umožniť nahliadnuť a skontro-
lovať podklady slúžiace na výpočet po-
platku za uloženie odpadu aj Slovenskú
inšpekciu životného prostredia. Podľa
dôvodovej správy je zmyslom uvedenej
zmeny skutočnosť, že Slovenská inšpek -

cia životného prostredia je oprávnená
uložiť pokutu poplatníkovi, ak nevyberie
poplatok za uloženie odpadu v plnej
výške a pritom podľa súčasnej právnej
úpravy nemá možnosť nahliadnuť do
potrebných pokladov. 

Schválená novela zákona tiež počíta
s rozšírením okruhu povinností, za 
nesplnenie ktorých možno v zmysle
ust. § 5 ods. 5 uložiť pokutu. Okrem
súčasných prípadov, ktoré ostávajú
v plat nosti, bude možné uložiť pokutu
aj (1) obci, ak nepoužije príjmy z po -
plat kov za uloženie odpadov na účely
odpadového hospodárstva obce alebo na
účely zlepšenia životného prostredia
v obci, (2) prevádzkovateľovi sklád ky
ale bo odkaliska, ak neumožní oprávne-
ným subjektom nahliadnuť a skontro-
lovať podklady slúžiace na výpočet 
poplatku za uloženie odpadu a (3) pre-
vádzkovateľovi skládky alebo odkalis-
ka, ktorý nesprávne vypočítal výšku po-
platku za uloženie odpadu. Pokuta sa
tak ako v súčasnosti uloží vo výške od
331,93 Eur do 3319,39 Eur. Pokuty bude
aj naďalej ukladať príslušný obvodný
úrad životného prostredia alebo Slo-
venská inšpekcia životného prostredia.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov
sa po novom pomerne rozdelia medzi
obce, na katastrálnom území ktorých
sa skládka nachádza. Súčasné znenie
ust. § 4 ods. 3 priznáva príjmy z po -
platkov za uloženie odpadov na sklád-
ku len obci, respektíve obciam, v kto-
rých katastrálnom území sa skládka
nachádza, avšak nerieši prípady, ak sa
skládka nachádza na katastrálnom úze-
mí viacerých obcí. Príjmy z poplatkov
za uloženie odpadov na skládku sa po
novom rozdelia pomerne podľa veľkos-
ti územia, ktoré skládka v ka tas trál -
nom území danej obce zaberá. Pomer-
ná časť poplatku vo výške 10 % bude
prináležať tiež obci do okruhu maxi-
málne 2 km od príslušnej skládky, kto-
rou prechádza účelová komunikácia ku
skládke. Obdobne, ak sa bude odkalisko
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nachádzať v katastrálnom území via -
ce rých obcí, rozdelia sa príjmy z po -
plat kov za uloženie odpadov na odka-
lisko pomerne podľa veľkosti územia,
ktoré odkalisko v katastrálnom území
danej obce zaberá.

Po nadobudnutí účinnosti novely sa príj -
my obcí z poplatkov za uloženie odpa-
dov na skládku alebo odkalisko použijú
aj na iný účel ako je odpadové hospo-
dárstvo obce. Novým účelom bude po-
u žitie príjmov na zlepšenie životného
prostredia v obci. Na nový účel obec
použije príjmy za uloženie odpadov, ak
(1) má zavedený triedený zber komu-
nálnych odpadov pre papier, plasty, kovy
a sklo, (2) má zavedený triedený zber
komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady alebo
preukáže, že najmenej 50 % obyvate-
ľov kompostuje vlastný odpad, (3) naj-
menej dvakrát do roka zabezpečuje
zber a prepravu objemných odpadov,
oddelene vytriedených odpadov z do -
mác  ností s obsahom škodlivín a drob ných
stavebných odpadov, (4) za posledné tri
kalendárne roky predchádzajúce kalen-
dárnemu roku, v ktorom chce obec po-
užiť prostriedky na iný účel ako na odpa -
dové hospodárstvo, jej nebola uložená
pokuta ani opatrenie na nápravu podľa
zákony č. 223/2001 Z. z. o dopadoch,
(5) v kalendárnom roku predchádzajú-
com kalendárnemu roku, v ktorom chce
obec použiť prostriedky na iný účel ako
na odpadové hospodárstvo, bolo zhod-
notených aspoň 40 % z celkovej hmot-
nosti komunálneho odpadu vzniknuté-
ho v obci a (6) má vyriešený systém
zberu a zhodnocovania biologicky roz-
lo žiteľných komunálnych odpadov zo zá-
hrad a z parkov vrátane odpadu z cin -
torínov a z ďalšej zelene z po zem kov
právnických osôb, fyzických osôb a ob -
čianskych združení, ak sú súčasťou ko-
munálneho odpadu. 

Poplatky za uloženie odpadov na sklád-
ku odpadov sa od januára 2014 zvýšia.
Zvýšenie poplatkov sa dotkne komu-
nálneho odpadu, najmä komunálneho
odpadu po vytriedení menej ako šty-
roch zložiek. Došlo k doplneniu nových
príloh č. 4 a 5 k zákonu o poplatkoch
za uloženie odpadov. Príloha č. 4 bude
obsahovať ostatné odpady, príloha č. 5
nebezpečné odpady. Odpady uvedené
v predmetných prílohách sa oproti ostat-
ným odpadom budú spoplatňovať zvý-
šenými sadzbami. Do príloh č. 4 a č. 5
budú zaradené napríklad kaly z prania
a čistenia, obaly z plastov alebo určité
druhy liečiv. 

Odpady uvedené v navrhovanej prílohe
č. 4 sú v súčasnej dobe zaradené v prí -
lo he č. 1 a spoplatňujú sa poplatkom
vo výške 6,6387 Eura na tonu odpadu.
Uvedená sadzba sa bude postupne zvy-
šovať od 20 Eur na tonu v roku 2014,
25 Eur na tonu v roku 2015 až po 30 Eur
za tonu v roku 2016. 

Spoplatňovanie nebezpečného odpadu
uvedeného v navrhovanej prílohe č. 5
by sa malo tiež postupne zvyšovať.
V roku 2014 sa spoplatní sadzbou vo
výške 45 Eur na tonu, v roku 2015 sadz -
bou vo výške 52,50 Eur na tonu a v ro ku
2016 sadzbou 60 Eur na tonu. V sú čas nej
dobe sa nebezpečný odpad spoplat ňuje
sadzbou vo výške 33,1939 Eura na tonu. 

Okrem uvedených zmien poplatkov sa
od roku 2016 budú každý rok zvyšovať
sadzby za uloženie odpadov na skládku
o koeficient priemernej ročnej miery
inflácie zverejnenej Štatistickým úra-
dom Slovenskej republiky za predchá-
dzajúci kalendárny rok, takto zvýšené
poplatky sa zaokrúhlia na dve desatinné
miesta. Uvedené zvýšenie sa počnúc ro-
kom 2016 dotkne všetkých poplatkov za
uloženie odpadov na skládku odpadov.

15

Zvýšenie poplatkov
za uloženie odpadov

Nový účel 
použitia poplatkov

za uloženie odpadov



Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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