
Opatrenie Rezort Zapracovanie Typ opatrenia Pozn. 

1

Zverejníme vstupné údaje a priebeh cenového konania pre 

výpočet ceny energií  pre monopolné regulované  subjekty v 

energetike - prenos a distribúcia elektriny, preprava a 

distribúcia plynu, dodávka vody a tepla. 

MH SR
Zákon č. 250/2012 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach
Zákon 

2
Zrušíme povinnosť mať v maloobchodných prevádzkach 

reklamačný poriadok. 
MH SR

Zákon č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa, body 3 a 6
Zákon

3
Upravíme lehotu na reklamáciu tak, aby začala plynúť až 

keď predajca prevzal reklamovaný výrobok. 
MH SR

Zákon č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa, body 4 a 5
Zákon

4

Zavedieme  zjednodušený energetický audit pre veľké 

podniky, ktoré od vykonania posledného energetického 

auditu dosiahli významné úspory energie a pre podniky s 

veľmi nízkou spotrebou energie.

MH SR

Zákon č. 321/2014 Z. z. o 

energetickej efektívnosti, body 

2 a 3

Zákon

5

Vypustíme povinnosť predávajúcich baliť výrobky a 

poskytovať obalový materiál, keďže problematika je riešená 

komplexne v zákone o obaloch a v zákone o ochrane 

spotrebiteľa sú tieto povinnosti upravené duplicitne. 

MH SR
Zákon č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa, bod 2
Zákon

6

Zrušíme povinnosť  cestovných kancelárií a cestovných 

agentúr pri zahraničných cestovných kanceláriách, ktorých 

produkty predávajú zasielať ich poistné certifikáty orgánu 

dozoru (SOI). 

MH SR
Zákon č. 170/2018 Z. z. 

o zájazdoch, body 1 až 4, 6, 7
Zákon

7

Zrušíme na prevádzkach cestovných kancelárií a cestovných 

agentúr povinnosť mať úradne preložené doklady o ich 

oprávnení podnikať. 

MH SR
Zákon č. 170/2018 Z. z. 

o zájazdoch, body 1 až 4, 6, 7
Zákon

8
Zrušíme povinnosť cestovných kancelárií štvrťročne zasielať 

priebežné účtovné výkazy aj s prílohami SOI. 
MH SR

Zákon č. 170/2018 Z. z. 

o zájazdoch, body 8 a 9
Zákon

9

Zrušíme povinnosť cestovných kancelárií pravidelne zasielať 

SOI originály zmlúv o poistení insolventnosti (alebo úradne 

overené kópie). 

MH SR
Zákon č. 170/2018 Z. z. 

o zájazdoch, bod 5
Zákon

10

Obmedzíme povinnosť oprávnenej osoby pri pravidelnej 

kontrole vykurovacích alebo klimatizačných systémov. 

Postup prípravy na pravidelnú kontrolu 

vykurovacieho/klimatizačného systému si môže oprávnená 

osoba dohodnúť operatívne na základe lokálnych 

technických a personálnych kapacít. 

MH SR

Zákon č. 314/2012 Z. z. o 

pravidelnej kontrole 

vykurovacích systémov a 

klimatizačných systémov – bod 2 

Zákon

11

Zjednodušíme postup pri zápise viazanej živnosti pre 

oprávnené osoby na pravidelnú kontrolu vykurovacích a 

klimatizačných systémov. 

MH SR

Zákon č. 314/2012 Z. z. o 

pravidelnej kontrole 

vykurovacích systémov a 

klimatizačných systémov, body 

4 a 5 a Zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní, bod 4 

Zákon

12

Obmedzíme povinnosti veľkého podniku po vykonaní 

povinného energetického auditu tak, že nebude musieť 

poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému 

elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a 

súhrnný informačný list.

MH SR
Zákon č. 321/2014 Z. z. o 

energetickej efektívnosti, bod 1
Zákon

13

Znížime minimálnu výšku pokuty na 500 EUR v prípade, ak 

veľký podnik nezabezpečí vykonanie povinného 

energetického auditu v riadnom termíne (raz za 4 roky, ak 

podnik nemá zavedený certifikovaný systém energetického 

alebo environmentálneho manažérstva).

MH SR
Zákon č. 321/2014 Z. z. o 

energetickej efektívnosti
Zákon

14

Zvýšime kontrolnú činnosť SOI, no po zistení „drobných 

nedostatkov“ nepristúpi SOI k sankcií a stanoví lehotu na 

odstránenie nedostatkov. 

MH SR
Zákon č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa, body 7 a 8
Zákon

Lex Korona - zoznam opatrení



15

Odstránime povinnosť výrobcu alebo obchodníka označovať 

pridelenou zodpovednostnou značkou tovar s veľmi nízkou 

hmotnosťou podľa puncového zákona. 

MH SR
Zákon č. 94/2013 Z. z. 

o puncovníctve
Zákon

16
Spresneníme informačnú povinnosť poskytovateľov 

spotrebiteľského úveru, pôžičky, úveru na bývanie. 
MH SR

Zákon č. 147/2001 Z. z. 

o reklame
Zákon

17
Zjednodušíme systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť 

detského ihriska.
MH SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020 

18
Zabezpečíme zrušenie opakujúcich sa informačných 

povinností výrobcov energií. 
ÚRSO

Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 30 dní

19
Zdvojnásobíme lehotu na predloženie dokumentácie 

požadovanej správcom daní (dnes 15 dní). 
MF SR

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok), zmena 

v § 46 ods. 8 – body 1 a 2

Zákon

20

Zavedieme, aby reálna spotreba pohonných hmôt bola 

daňovým nákladom, so započítaním technický preukaz + 20 

%.

MF SR
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov 
Zákon

21
Zrušíme povinnosť uchovávať cenové evidencie (dnes 3 

roky) u neregulovaných subjektov. 
MF SR Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách Zákon

22

Zvýšime parametre pre povinný audit: obrat (zo 4 mil. EUR 

na 8 mil. EUR), počet zamestnancov (z 30 na 50) a majetok 

(z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR), zavedie sa kalendár. 

MF SR
Zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve
Zákon

23
Zrušíme povinnosť mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá 

bloček (e-kasa). 
MF SR

Zákon č. 289/2008 Z. z. o 

používaní elektronickej 

registračnej pokladnice, body 1. 

až 4 + 7

Zákon

24

Zrušíme zákaz predaja spotrebiteľského balenia cigár alebo 

cigariet označených kontrolnou známkou písmenom „B“ po 

30. novembri 2020 (bude 31. mája 2021). 

MF SR

Zákon č. 106/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov

Zákon

25

Zrušíme povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk 

uhrádzať splátky osobitného odvodu splátky za 3. a 4. 

štvrťrok 2020.

MF SR

Zákon č. 67/2020 Z. z. o 

niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19

Zákon

26

Zrušíme pokutu za mechanické poškodenie a pravopisné 

chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti (metodický 

pokyn). 

MF SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.12.2020

27
Upravíme povinnosti vo vzťahu k osvedčeniu o registrácii na 

daň.
MF SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

28

Umožníme v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné 

splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a 

odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej 

činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej 

prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na 

zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac. 

MF SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

29

Zavedieme povinnosť finančnej správy oznamovať 

daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z 

príjmu. 

MF SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

30
Zakážeme sociálnej poisťovni vyžadovať doklady, ktorými 

disponuje.
MPSVR SR

Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, body 7 až 

12, 14, 16, 20

Zákon

31

Zrušíme povinnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre 

bezpečnosť v mikropodnikoch a v podnikoch, ktoré 

vykonávajú činnosť v „nerizikových“ odvetviach. 

MPSVR SR

Zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, bod 2

Zákon

32

Zrušíme povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo 

Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ už nemá 

žiadneho zamestnanca.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, body 6 a 13
Zákon



33

Zvýšime lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa 

predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového 

poistenia pre zamestnancov, ktorý po skončení pracovného 

pomeru nežiadajú o starobný dôchodok, z 8 dní na 30 dní od 

skončenia pracovného pomeru.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, bod 19
Zákon

34

Zrušíme povinnosti zamestnávateľa oznamovať vznik 

materskej dovolenky u zamestnanca Sociálnej poisťovni, 

zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky 

sociálnej poisťovni. 

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, bod 17
Zákon

35

Zúžime povinnosť zamestnávateľa aktualizovať a 

vyhodnocovať smernicu BOZP tak, že sa bude vyžadovať len 

pri zmene skutočností.

MPSVR SR

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, bod 1

Zákon

36

Zrušíme povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni po 

vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. 

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, body 28, 29
Zákon

37
Zakážeme vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní 

po skončení lehoty podľa zákona o sociálnom poistení. 
MPSVR SR

Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, bod 25 
Zákon

38

Upravíme oprávnenie inšpektora práce nariadiť odstránenie 

zistených nedostatkov z „ihneď“ na primeranú lehotu s 

možnosťou predĺženia.

MPSVR SR
Zákon č. 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce, body 1 – 2
Zákon

39
Nebudeme sankcionovať nesplnenie povinnosti 

zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto ÚPSVaR.
MPSVR SR

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti body 1, 2
Zákon

40

Zavedieme povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať údaje 

Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, čím sa skvalitní 

hodnotenie vplyvov regulácie v oblasti nemocenského a 

dôchodkového poistenia. 

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, bod 6
Zákon

41

Upravíme povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre 

prácu z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej 

ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na 

pracovisku.

MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020 

42
Umožníme zamestnancom vybrať si medzi gastrolístkami a 

finančným príspevkom na stravu.
MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020 

43

Upravíme podmienky pri dočasnom prideľovaní 

zamestnancov medzi medzi dcérskymi a materskými 

spoločnosťami.

MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020 

44
Primerane zohľadníme kritérium reprezentatívnosti pri 

pôsobení zástupcov zamestnancov.
MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020 

45

Vytvoríme nový model primeranej zodpovednosti 

odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie 

zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby. 

MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020 

46

Zrušíme povinnosť opätovného oboznamovania 

referentských vodičov s predpismi BOZP a povinnosť 

absolvovať skúšobnú jazdu so zamestnancom pred 

pridelením firemného vozidla

MPSVR SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.10.2020

47

Zrušíme povinnosti dokladovania notársky overeného 

splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so 

Sociálnou poisťovňou (rovnako ako na DÚ by stačilo 

neoverené). 

MPSVR SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.10.2020

48

Zrušíme povinnosť oznamovať ÚVZ SR údaje týkajúce sa 

zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej 

kategórie. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 12

Zákon

49
Zrušíme pokutu za chýbajúce povolenie ÚVZ SR na 

prevádzku administratívnej činnosti. 
MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 19

Zákon

50
Umožníme otvorenie vybraných prevádzok po splnení 

všetkých požiadaviek bez finálnej kontroly ÚVZ SR. 
MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 19

Zákon

51

Zrušíme opätovné schvaľovanie podnikateľských priestorov 

pre nový subjekt pri zmene osoby prevádzkovateľa bez 

zmeny podmienok prevádzky. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 19

Zákon

52
Zrušíme povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v 

procese získania odbornej spôsobilosti. 
MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 4

Zákon



53
Zrušíme povinnosť mať osvedčenie o akreditácii ako jednu z 

podmienok na vykonávanie tejto činnosti. 
MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 4

Zákon

54

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa ubytovacieho 

zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, predkladať 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový 

poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 5

Zákon

55

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľov telovýchovno-

športových zariadení predkladať príslušnému orgánu 

verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na 

schválenie ako aj návrh na jeho zmenu. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 6

Zákon

56

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľov zariadení starostlivosti 

o ľudské telo predkladať príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie ako aj 

návrh na jeho zmenu. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 7

Zákon

57

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného 

stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj 

predkladať návrh na jeho zmenu.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 8

Zákon

58

Umožníme vstup osôb so spoločenským zvieraťom do 

priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia 

verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ 

zariadenia verejného stravovania.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 9

Zákon

59

Upravíme podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti 

na objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia 

hluku, infrazvuku a vibráciám tak, aby sa zrušila povinnosť, 

že túto činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré sú 

držiteľom osvedčenia o akreditácii. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 10

Zákon

60

Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vypracovať 

prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých 

zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii. 

MZ SR

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 13

Zákon

61

Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vypracovať 

prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú 

zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s 

výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú 

rizikovú prácu. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 16

Zákon

62

Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vypracovať 

prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú 

zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou 

prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu. 

MZ SR

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 16

Zákon

63

Zrušíme povinnosť držiteľov oprávnenia na odstraňovanie 

azbestu zo stavieb predkladať na schválenie príslušnému 

orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 18

Zákon

64
Vypustíme posudkovú činnosť a nahradíme ju oznamovacou 

povinnosťou pri vybraných typoch prevádzok. 
MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, body 19 a 22

Zákon

65

Vypustíme posudkovú povinnosť a nahradíme ju 

oznamovacou povinnosťou pri prevádzkach, ktoré už boli 

orgánom verejného zdravotníctva schválené a ak dochádza 

len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej 

osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k 

žiadnej zmene v prevádzkovaní.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, body 19 a 22

Zákon

66

Upravíme povinnosť fyzických osôb – podnikateľov a 

právnických osôb predkladať na schválenie a dodržiavať 

prevádzkový poriadok. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, body, body 

20 a 21

Zákon

67

Nahradíme povinnosť požiadať príslušný orgán verejného 

zdravotníctva o schválenie prevádzky a do času kladného 

posúdenia zdržať sa v nej vykonávania činnosti pred začatím 

prevádzky priestorov, na ktoré sa táto povinnosť 

nevzťahuje, oznamovacou povinnosťou.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, body 19 a 22

Zákon



68

Zosúladíme znenie správneho deliktu s navrhovanou 

legislatívnou úpravou v návrhu zákona, ktorou sa zrušuje 

schvaľovanie prevádzkových poriadkov v presne 

definovaných prípadoch.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, bod 31

Zákon

69

Znížime frekvenciu posudzovania zdravotného rizika na 

pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu 

zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov. 

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, body 11 a 24    

Zákon

70
Znížime poplatok za umiestnenie výživového doplnku na 

trhu na 30 EUR za jeden produkt.
MZ SR

Zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch

Zákon

71

Zabezpečíme zrušenie duplicitného nahlasovania tých istých 

údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje 

zamestnávateľ aj sociálna poisťovňa (napr.: ak zamestnanec 

čerpá nemocenské dávky).

MZ SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

72
Zavedieme, aby začiatok predaja burčiaka závisel od 

klimatických podmienok (dnes od 15.8.).
MPRV SR

 Zákon č.  313/2009 Z. z. o 

vinohradníctve a vinárstve – 

okrem bodov 2 a 3

Zákon

73
Zavedieme, aby začiatok predaja mladého vína závisel od 

klimatických podmienok (dnes od 15.8.).
MPRV SR

Zákon č.  313/2009 Z. z. o 

vinohradníctve a vinárstve – 

okrem bodov 2 a 3

Zákon

74
Zjednodušíme výsadbu viniča, ak je sadenica registrovaná 

v inom členskom štáte. 
MPRV SR

Zákon č.  313/2009 Z. z. o 

vinohradníctve a vinárstve, body 

2 a 3

Zákon

75

Zrušíme povinnosť okamžitej úhrady pokuty v oblasti 

neprimeraných podmienok v obchode s potravinami už 

samotným doručením rozhodnutia o jej uložení. Zavedie sa 

30 dňová lehota na splatnosť pokuty.

MPRV SR

Zákon č. 91/2019 Z. z. o 

neprimeraných podmienkach v 

obchode s potravinami

Zákon

76

Zavedieme, aby odvolanie proti rozhodnutí o uložení pokuty 

podľa zákona o potravinách malo odkladný účinok. Dnes je 

aj napriek možnosti odvolacieho konania pokuta okamžite 

splatná. 

MPRV SR

Zákon č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách, bod 14 (2 od 

MPR)

Zákon

77
Zrušíme povinnosť darovať potraviny po uplynutí dátumu 

minimálnej trvanlivosti. 
MPRV SR

Zákon č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách, bod 3 od MPRV
Zákon

78

Zavedieme, aby odvolanie proti rozhodnutiu o uložení 

pokuty v oblasti veterinárnej starostlivosti malo odkladný 

účinok. Dnes je aj napriek možnosti odvolacieho konania 

pokuta okamžite splatná. 

MPRV SR
Zákon č. 39/2007 Z. z. o 

veterinárnej starostlivosti
Zákon

79 Zjednodušíme žiadosť o vydanie osvedčenia na chov rýb. MPRV SR

Zákon č. 194/1998 Z. z. o 

šľachtení a plemenitbe 

hospodárskych zvierat

Zákon

80
Znížime minimálnu hranicu pokuty pri opakovanom 

porušení povinností podľa zákona o potravinách.
MPRV SR Uznesenie - zákon T: 31.11.2020

81
Umožníme predaj potravín po plynutí dátumu minimálnej 

trvanlivosti 
MPRV SR Uznesenie - zákon T: 31.11.2020

82
Zavedieme verejne dostupný elektronický register žiadosti o 

nájom poľnohospodárskej pôdy 
MPRV SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

83

Zmeníme splatnosť pri obchode s potravinami podľa zákona 

o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 

tak, aby plynula od doručenia faktúry a nie od dodania 

tovaru.

MPRV SR Uznesenie - zákon T: 30.11.2020

84 Rozšírime okruh komodít na predaj z dvora. MPRV SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.12.2020

85
Umožníme odoberať suroviny na podnikanie od drobných 

lokálnych pestovateľov.
MPRV SR

Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.12.2020

86

Zúžime a zjednodušíme povinnosť vydavateľov posielať 

tlačené výtlačky do knižníc tak, že dôjde k výraznému 

zúženiu rozsahu povinného deponovania. 

MK SR

Zákon č. 212/1997 Z. z. o 

povinných výtlačkoch 

periodických publikácií, 

neperiodických publikácií a 

rozmnoženín audiovizuálnych 

diel

Zákon

87 Zdobrovoľníme 2% príspevok do Literárneho fondu. MK SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

88 Zdobrovoľníme 2% príspevok do Hudobného fondu. MK SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

89 Zdobrovoľníme 2% príspevok do Fondu výtvarných umení. MK SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020



90

Umožníme uskutočnenie verejných prerokovaní podľa 

zákona o EIA, ktoré sú predpokladom pre získanie 

konečného realizačného povolenia.

MŽP SR

Zákon č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie

Zákon

91

Odstránime duplicitné oznamovanie údajov o emisiách pre 

zdroje zaradené do schémy obchodovania s emisnými 

kvótami CO2 (ETS). 

MŽP SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

92
Odstránime duplicitné spoplatňovanie pre zdroje zaradené 

do schémy obchodovania s emisnými kvótami CO2 (ETS). 
MŽP SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

93
Zrušíme povinnosť  prevádzkovateľa oznamovať plánované 

termíny vykonania oprávnenej technickej činnosti. 
MŽP SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

94

Odstránime duplicitné oznamovanie údajov o emisiách do 

ovzdušia do Národného emisného informačného systému a 

Národného registru znečistenia v rámci realizácie projektu 

SHMÚ Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania. 

MŽP SR Uznesenie - zákon T: 28.2.2022

95
Predĺžime platnosť splnomocnenia na zastupovanie na 

vydanie výpisu registra trestov z 30 dní na 90 dní. 
MS SR

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov 
Zákon

96
Zrovnoprávnime podmienky sociálneho zabezpečenia 

sudcov s ostatnými povolaniami. 
MS SR Zákon  č. 385/2000 o sudcoch Zákon

97
Zrovnoprávnime podmienky sociálneho zabezpečenia 

prokurátorov s ostatnými povolaniami. 
MS SR

Zákon č. 154/2001 

o prokurátoroch 
Zákon

98

Zrušíme povinnosť s.r.o., ktorá nemá povinnosť auditu, 

predkladať pri zvyšovaní základného imania obchodnému 

súdu audit spoločnosti. 

MS SR
Zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník
Zákon

99

Zrušíme povinnosť ohlasovania umiestnenia menších 

nosičov telekomunikačných zariadení, ktoré nepresiahnu 1,5 

metra. 

MDV SR
Zákon č. 50/1976 o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku 
Zákon

100

Zrušíme povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo 

vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej 

kontroly a kontroly originality.

MDV SR

Zákon č. 106/2018 Z. z. o 

prevádzke vozidiel v cestnej 

premávke 

Zákon

101
Zavedieme lehotu 60 dní od porušenia povinnosti na začatie 

konanie o uložení pokuty podľa zákona o výbere mýta.
MDV SR

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere 

mýta
Zákon

102
Zavedieme lehotu 60 dní od porušenia povinnosti na začatie 

konanie o uložení pokuty podľa zákona o diaľničnej známke.
MDV SR

Zákon č. 488/2013 Z. z. o 

diaľničnej známke
Zákon

103

Zrušíme povinnosť požiadať NDS o zmenu údajov v evidencii 

úhrady diaľničnej známky pri zmene ŠPZ v dôsledku zmeny 

majiteľa vozidla.

MDV SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.10.2020

104
Zrušíme povinnosť mať vyvesený cenník v ubytovacom 

zariadení.
MDV SR

Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.10.2020

105 Zrušíme vyhlášku o kategorizácii ubytovacích zariadení. MDV SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 31.10.2020

106
Zavedieme lehotu 60 dní od porušenia povinnosti na začatie 

konanie o uložení pokuty podľa zákona o cestnej premávke.
MV SR

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke
Zákon

107

Zabránime obciam, aby mohli ukladať podnikateľom 

povinnosť oznamovať prevádzkový čas, ak ním neporušujú 

všeobecne záväzné právne predpisy.

MV SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

108
Zjednodušíme legislatívu upravujúcu živnostenské 

podnikanie.
MV SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

109 Zavedieme možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac. MV SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

110
Zavedieme, aby zákony, ktoré upravujú dane, boli 

novelizované s účinnosťou k 1.1.
ÚV SR

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 

právnych predpisov 
Zákon

111
Zavedieme, aby zákony, ktoré upravujú odvody, boli 

novelizované s účinnosťou k 1.1.
ÚV SR

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 

právnych predpisov 
Zákon

112

Usmerníme odbornú verejnosť v ktorých prípadoch je a v 

ktorých nie je potrebné používať kalibrovanú váhu pri 

predaji vizuálne vyberaných potravín. 

ÚNMS SR
Uznesenie - 

podzákonný predpis
T: 30 dní

113

Umožníme používateľovi určeného meradla, aby mohol 

zabezpečiť metrologickú kontrolu nielen osobne, ale aj 

sprostredkovane. 

ÚNMS SR
Zákon č. 157/2018 Z. z. 

o metrológii 
Zákon

114
Predĺžime termín splnenia podmienok autorizácie do 

30.6.2021.
ÚNMS SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 

o metrológii 
Zákon


