Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
P. .
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 106/2004
Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 523/2004
Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 308/2000
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona .
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dop a zákon . 220/20007
Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a
poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom
digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 207/2009
Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej
hodnoty a o doplnení zákona . 652/2004 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov

9. 9. 2020

Gestor
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR

MK SR

MK SR

September

Dôvod predloženia
Transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19.
decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém
spotrebných daní.
Transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19.
decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém
spotrebných daní.
Transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19.
decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém
spotrebných daní.
Predloženie návrhu zákona vyplýva z Programového
vyhlásenia vlády SR a z potrieb aplika nej praxe.
Návrh zákona v nadväznosti na mimoriadnu situáciu
spôsobenú ochorením COVID-19 a v súlade so Stratégiou
zavádzania digitálneho rozhlasového vysielania upravuje
podmienky pre rozhlasové vysielanie. Návrh zákona tak
vychádza z uznesenia vlády SR . 26/2017, ako aj z
Programového vyhlásenia vlády SR, pri om
predovšetkým v oblasti rozhlasového vysielania vláda SR
zárove prehodnotí legislatívne obmedzenie jednej
programovej služby pre jedného držite a licencie.
Implementácia Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/880 zo
17.4.2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty.
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7.

Návrh zákona o reforme umeleckých fondov

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 125/2006
Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona .
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 185/2002
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dop ajú niektoré zákony

9.

10. Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dop a Ústava
Slovenskej republiky . 460/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov
11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 422/2015
Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

9. 9. 2020

September

Gestor

Dôvod predloženia

MK SR

Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia
vlády SR: 'Existujúci systém verejnoprávnych
umeleckých fondov (zriadených pod a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky . 13/1993 Z. z. o umeleckých
fondoch v znení neskorších predpisov) v rezorte
ministerstva kultúry, ako aj ich financovanie z
prostriedkov umeleckých profesií, prejde procesom
evaluácie a následne na základe dlhodobých potrieb
kultúrnej obce vláda SR prehodnotí ich alšie fungovanie
v sú asnej podobe, prípadne ich reorganizáciu'.
Zefektívnenie inšpekcie práce, zníženie administratívnej
zá aže, precizovania doterajšej právnej úpravy a jej
zosúladenia s potrebami aplika nej praxe.

MPSVR SR

MS SR

MS SR
MŠVVaŠ
SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v nadväznosti na navrhované ústavné zmeny,
ako aj s cie om vyhodnoti efektivitu novej právnej
úpravy konania pred Ústavným súdom Slovenskej
republiky.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky formu ústavných v záujme obnovy dôvery v
právny štát a s cie om o isty justície.
Reakcia na odôvodnené stanovisko Európskej komisie
2018/2304 vo veci transpozícii smernice 2005/36/ES o
uznávaní odborných kvalifikácii v platnom znení
(ustanovenia týkajúce sa vo ného poskytovania služieb,
predbežného vyhlásenia, predchádzajúcej kontrole
odbornej kvalifikácie, nadobudnutých práv pre povolanie
zubný lekár, farmaceut).
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12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

9. 9. 2020

September

Gestor

Dôvod predloženia

MV SR

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze
tovaru kultúrnej hodnoty. Cie om implementácie
nariadenia je predchádza nedovolenému dovozu tovaru
kultúrneho charakteru z tretích krajín do EÚ, znižova
rozsah nedovoleného obchodovania s tovarom kultúrneho
charakteru, bojova proti financovaniu terorizmu a
chráni kultúrne dedi stvo v krajinách pôvodu
zasiahnutých ozbrojeným konfliktom.
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Gestor

Dôvod predloženia

MF SR

Návrh zákona o štátnom rozpo te na rok 2021 sa
predkladá pod a lánku 58 Ústavy SR a pod a § 4 ods. 3
zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Potreba dosiahnutia plného súladu ustanovení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 2019/2010 o
zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych
predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) .
166/2006 a (EÚ) . 995/2010, smerníc Európskeho
parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES,
2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) .
338/97 a (ES) . 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS
sa mení a dop a aj smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat
používaných na vedecké ú ely (Ú. v. EÚ L 276,
22.10.2010).
Úpravy Zákonníka práce vyplývajúce z požiadaviek
zástupcov zamestnancov, zamestnávate ov a z aplika nej
praxe v období pandémie.
Úprava podmienok nároku na minimálny dôchodok.

1.

Návrh zákona o štátnom rozpo te na rok 2021

2.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
ochranu zvierat používaných na vedecké ú ely alebo
vzdelávacie ú ely v znení nariadenia vlády . 199/2019 Z.z.

MPRV SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

MPSVR SR

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 40/1993 Z. z. o štátnom
ob ianstve Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dop a zákon Národnej rady
Slovenskej republiky . 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov

MPSVR SR

5.

9. 9. 2020

Október

MV SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „Štátne ob ianstvo“ a potreba
vykonania úprav vyplývajúcich z aplikácie platného
znenia zákona v praxi.

Strana 4

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
P. .
6.

7.

8.

9.

Názov úlohy
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe alšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializa ných
odborov a sústave certifikovaných pracovných inností v
znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 363/2011
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 69/2018
Z. z. o kybernetickej bezpe nosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. 9. 2020

Gestor

Október

Dôvod predloženia

MZ SR

Uvo nenie kritérií získavania špecializácií pri vstupe do
primárnej ambulantnej sféry pre lekárov z iných
špecializácií v súlade s cie om stanoveným v
Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.

MZ SR

Úpravy súvisiace s prehodnotením kritérií pre vstup
liekov na slovenský trh za cie om zvýšenia ich
dostupnosti a nákladovej efektivity v súlade s cie mi
stanovenými v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej
republiky.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu
ur itých plastových výrobkov na životné prostredie.
Odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z aplika nej
praxe najmä v oblasti pôsobenia organizácií
zodpovednosti výrobcov.
Pre efektívnu realizáciu k ú ových opatrení pre
bezpe nos kybernetického priestoru je nevyhnutné
vytvára funk ný legislatívny rámec. Cie om návrhu je
úprava niektorých ustanovení spôsobujúcich interpreta né
a aplika né problémy v praxi, ako aj úprava procesného
postupu pri certifikácii kybernetickej bezpe nosti, ktorá
vyplýva z európskej legislatívy, nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o
agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre
kybernetickú bezpe nos ) a o certifikácii kybernetickej
bezpe nosti informa ných a komunika ných technológií a
o zrušení nariadenia (EÚ) . 526/2013 (akt o
kybernetickej bezpe nosti).

MŽP SR

NBÚ
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10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 272/2016
Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona
.211/2019 Z.z.

9. 9. 2020

Október

Gestor

Dôvod predloženia

NBÚ

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného
pripomienkového konania (LP/2018/930) a je v štádiu
jeho vyhodnotenia. Cie om návrhu je úprava postupu v
procese certifikácie, ako aj úprava niektorých inštitútov s
cie om dosiahnu odstránenie problémov vyplývajúcich z
aplika nej praxe. Ide najmä o úpravu ustanovení
týkajúcich sa poskytovania, zmeny alebo ukon enia
kvalifikovaných dôveryhodných služieb, obsahu
mandátneho certifikátu, doplnenia zoznamu osôb, ktoré
žiadajú o zrušenie mandátneho certifikátu, zrušenie
niektorých povinností a úpravu sankcií, at . V súlade s
informatizáciou verejnej správy, ako aj pri aplikácii
informa no-komunika ných technológií v procesoch
verejnej správy sa navrhuje zjednoti informa ný systém
úradu (zoznam oprávnení) s existujúcou úpravou
(centrálny register elektronických plnomocenstiev).
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Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020
– 2024 (str. 85) a naplnenie splnomoc ovacieho
ustanovenia pod a § 30 ods. 3 zákona . 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov. Národnú tabu ku frekven ného spektra
ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Národná
tabu ka frekven ného spektra sa vypracúva na základe
Rádiokomunika ného poriadku ITU s prihliadnutím na
závery Svetovej rádiokomunika nej konferencie, smerníc,
rozhodnutí a odporú aní EÚ, rozhodnutí a odporú aní
Európskeho výboru pre elektronické komunikácie a
príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb o
využívaní frekvencií.
Ú elom návrhu zákona je v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 v
asti Bývanie (str. 88) zvýšenie atraktivity nájomného
bývania a zefektívnenie erpania podpory obstarávania
nájomných bytov a s tým súvisiaca úprava niektorých
podmienok a postupov pri poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania, ako aj alšie úpravy, ktoré vyplynuli z
aplika nej praxe.
Ú elom návrhu zákona je v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 v
asti Bývanie (str. 88) zjednodušenie prístupu k podpore
nájomného bývania aj úpravou postupu pri predkladaní
žiadostí o poskytnutie podpory, zefektívnenie erpania
podpory na obnovu bytových domov a alšie úpravy,
ktoré vyplynuli z aplika nej praxe. Ich ú elom je zvýši
objem poskytovanej podpory a po tu podporených bytov,
najmä v oblasti obstarávania nájomných bytov.

1.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje národná tabu ka frekven ného spektra

MDV SR

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších predpisov

MDV SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov

MDV SR

9. 9. 2020

November
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Gestor

Dôvod predloženia

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 563/2009
Z. z. o správe daní (da ový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 91/2019
Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s
potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MF SR

Z Programového vyhlásenia vlády SR vyplývajúca úloha
boja proti da ovým podvodom.

MPRV SR

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných
praktikách vo vz ahoch medzi podnikmi v
po nohospodárskom a potravinovom dodávate skom
re azci.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica
(EÚ) 2017/1132, pokia ide o používanie digitálnych
nástrojov a postupov v rámci práva obchodných
spolo ností.
Transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24.
októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES,
pokia ide o výlu ne technické úpravy. Transpozi ná
lehota: 20. 11. 2021.Transpozícia smernice (ešte nemá
íslo, vyjde pravdepodobne v júni 2020, ale musí by
transponovaná do 5 mesiacov) - aktualizácia Prílohy III
Smernice 2000/54/ES pokia ide o klasifikáciu
SARS-CoV-2 do 3. skupiny biologických inite ov
(novelizácia smernice v súvislosti s pandémiou
COVID-19).
Zaradenie nových psychoaktívnych látok do zoznamu
omamných a psychotropných látok na základe
rozhodnutia OSN a EÚ.

5.

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

MS SR

7.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom
pri práci

MZ SR

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 139/1998
Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a
prípravkoch v znení neskorších predpisov

MZ SR

9. 9. 2020

Strana 8

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
P. .
9.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 587/2004
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Gestor

Dôvod predloženia

MŽP SR

Potreba zeefektívnenia erpania finan ných prostriedkov
pre ú ely financovania materiálno-technického
zabezpe enia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a
odborného dokazovania akreditovanými/znaleckými
subjektmi – iniciatívny návrh Slovenskej inšpekcie
životného prostredia.
Implementácia výsledkov aktivity „Návrh na úpravu
regulácie“ v rámci kon iaceho projektu „Reforma zberu a
spracovania štatistických údajov vo verejnej správe“,
financovaného z prostriedkov. Európskeho sociálneho
fondu v rámci Opera ného programu Efektívna verejná
správa.Odstránenie problémov aplika nej praxe a
zoh adnenie zmien zákonov a nariadení EÚ.
Splnenie úlohy B.1. uznesenia vlády Slovenskej
republiky . 4/2020 z dôvodu implementácie asti
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/1020 z 20. júna 2019 o doh ade nad trhom a súlade
výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení
(ES) . 765/2008 a (EÚ) . 305/2011, ktorá sa týka
doh adu nad trhom len nad ur enými výrobkami pod a
zákona . 56/2018 Z. z. a rozšírenia právomocí
kontaktného miesta pre výrobky pod a § 9 zákona .
55/2018 Z. z.

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

ŠÚ SR

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 56/2018
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístup ovaní
ur eného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

ÚNMS SR

9. 9. 2020

November
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Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na
obdobie rokov 2020 – 2024 v asti Územné plánovanie
(str. 86), výstavba a stavebníctvo s cie om predloži do
Národnej rady SR v termíne najneskôr do októbra 2020
na schválenie nové stavebné predpisy zodpovedajúce
potrebám 21. storo ia so zrete om na zjednodušenie a
urýchlenie výstavby a v neposlednom rade nastolenia
transparentnosti v tejto oblasti.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na
obdobie rokov 2020 – 2024 v asti Územné plánovanie
(str. 86), výstavba a stavebníctvo s cie om predloži do
Národnej rady Slovenskej republiky v termíne najneskôr
do októbra 2020 na schválenie nové stavebné predpisy
zodpovedajúce potrebám 21. storo ia so zrete om na
zjednodušenie a urýchlenie výstavby a v neposlednom
rade nastolenia transparentnosti v tejto oblasti.
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020
– 2024 (str. 81). Cie om je optimalizova systém výberu
cestných poplatkov za ú elom zníženia nákladov na ich
výber a maximalizácie výnosov, ktoré budú slúži na
údržbu, opravu a alší rozvoj spoplatnenej siete.

1.

Návrh zákona o územnom plánovaní

MDV SR

2.

Návrh zákona o výstavbe

MDV SR

3.

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dop a
nariadenie vlády Slovenskej republiky . 410/2014 Z. z.
ktorým sa ustanovuje výška úhrady dia ni nej známky za
užívanie vymedzených úsekov dia nic a rýchlostných ciest
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky . 19/2020
Z.z.

MDV SR

9. 9. 2020

December
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Názov úlohy

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 361/2014
Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 609/2007
Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a
o zmene a doplnení zákona . 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v
znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov

6.

7.

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 35/2019
Z. z. o finan nej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

9. 9. 2020

December

Gestor

Dôvod predloženia

MDV SR

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020
– 2024 (str. 89). Predmetom úpravy by malo by exaktné
zadefinovanie postavenia organizácií cestovného ruchu a
hierarchické vymedzenie inností, vzájomných vz ahov
týchto organizácií medzi sebou, ako aj ich postavenie
vo i ministerstvu a štátom zriadenej inštitúcii zameranej
na propagáciu našej krajiny. Prehodnotenie kritérií pre
vznik a innos organizácií cestovného ruchu. D žka
funk ného obdobia volených orgánov organizácií
cestovného ruchu. Vytvorenie agentúry zameranej na
rozvoj cestovného ruchu, špecializovanej na marketing a
štátnu propagáciu cestovného ruchu SR a ur enie jej
právnej formy, kompetencií, práv a povinností, ako aj
spôsobu financovania. Zefektívnenie schémy pre
investi nú pomoc v cestovnom ruchu. Úprava príspevku
na rekreáciu.
Prijatie propodnikate ského opatrenia na zlepšenie
konkurencieschopnosti autodopravcov a
prevádzkovate ov autobusovej prepravy.
Precizovanie niektorých ustanovení vyplývajúce z
aplika nej praxe.

MF SR
MF SR

MF SR

MF SR

Plnenie úlohy z uznesenia vlády SR . 185/2019 bod
C.17. k návrhu Opatrení na odstránenie bariér pre trvalo
udržate ný rozvoj automobilového priemyslu na
Slovensku vrátane dodávate skej siete.
Riešenie problémov a potrieb aplika nej praxe.
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Gestor

Dôvod predloženia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 357/2015
Z. z. o finan nej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MF SR

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 262/2014
Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach
prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

MH SR

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 321/2014
Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona . 4/2019 Z.z

MH SR

12. Návrh zákona o doh ade v oblasti ochrany spotrebite a a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MH SR

Podpora zrýchlenia erpania fondov EÚ. lánok 68 ods. 2
Návrhu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady, ktorým sa stanovujú spolo né ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde a rozpo tové pravidlá pre
uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond
pre vnútornú bezpe nos a Nástroj pre riadenie hraníc a
víza (COM(2018) 375 final).
Návrhom zákona sa implementuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o
uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní,
ktorým sa mení nariadenie (ES) . 1907/2006 a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EÚ) . 98/2013. alším dôvodom
predloženia zákona sú úpravy a doplnenia vyplývajúce z
aplikácie zákona v praxi.
Transpozícia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení
smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a
Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844
z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o
energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ
o energetickej efektívnosti.
Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi
národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie
právnych predpisov na ochranu spotrebite a a o zrušení
nariadenia (ES) . 2006/2004.

9.

Názov úlohy

December

9. 9. 2020
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Gestor

December

Dôvod predloženia

13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 177/2018
Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej zá aže využívaním informa ných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona .
221/2019 Z. z.
14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 336/2015
Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MIRRI SR

Dôvodom predloženia návrhu je potreba schválenia
návrhu zákona novej vlády Slovenskej republiky pre
pokra ovanie v legislatívnom procese.

MIRRI SR

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych investi ných
a štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MIRRI SR

Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba
prehodnoti postup pri schva ovaní ro ných priorít a
kompetencie jednotlivých orgánov z dôvodu riešenia
následkov pandémie Covid-19 a nevyhnutnej flexibility
rozhodovania.
Dôvodom predloženia návrhu je zjednodušenie a zvýšenie
transparentnosti procesu implementácie EŠIF v
programovom období 2014 – 2020. Úrove byrokratickej
náro nosti a stupe transparentnosti v procese
implementácie a pride ovania EŠIF je dlhodobo
kritizovaná. Slovenská republika v aktuálnom
programovom období musí vy erpa ešte pomerne
vysoký objem prostriedkov. Predpokladom úspešného
erpania je zjednodušenie procesov, ktoré sa návrhom
zákona má upravi .

9. 9. 2020
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Gestor
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16. Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investi ných fondov

MIRRI SR

17. Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky

MIRRI SR

18. Návrh legislatívneho zámeru zákona o rozvoji

MIRRI SR

Dôvod predloženia vnútroštátnej úpravy vyplýva z
potreby premietnutia nových nariadení Európskej komisie
vo vz ahu k programovému obdobiu 2021-2027 do
právneho poriadku SR. Predloženie návrhu je závislé od
schválenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovujú spolo né ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a
rybárskom fonde a rozpo tové pravidlá pre uvedené
fondy, ako aj pre Fonde pre azyl a migráciu, Fond pre
vnútornú bezpe nos a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
(COM(2018) 375 final) (2018/0196(COD)).
Dôvodom predloženia návrhu zákona je reagova na
zriadenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky a rozšírenie jeho
kompetencií od 1. októbra 2020.
Táto úloha je koncep ne naviazaná na pripravovaný
strategický dokument Vízie a stratégie rozvoja Slovenska
do roku 2030.Zákon o rozvoji nahradí v sú asnosti platný
zákon . 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v
znení neskorších predpisov a zákon . 336/2015 Z. z. o
podpore najmenej rozvinutých okresov. Cie om je
spreh adni , zmodernizova a zefektívni procesy
manažmentu rozvoja na miestnej, regionálnej a
celoštátnej úrovni.D a 13. marca 2020 bol vedúcim úradu
ÚPVII schválený štatút pracovnej skupiny pre tvorbu
návrhu legislatívneho zámeru zákona o rozvoji a návrhu
zákona o rozvoji na základe rozhodnutia vedúceho úradu
ÚPVII zo d a 24. februára 2020 o zriadení tejto
pracovnej skupiny.

9. 9. 2020

Názov úlohy

December
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19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 185/2015
Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

9. 9. 2020

December

Gestor

Dôvod predloženia

MK SR

Cie om navrhovaného právneho predpisu je transponova
do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové
smernice EÚ. Prvou z nich je smernica EP a Rady (EÚ)
2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom
trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES. Táto
smernica pristúpila k harmonizácii rôznych oblastí
autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom,
u ktorých si to vyžiadal rýchly rozvoj digitálneho
prostredia v EÚ, a preto je roz lenený do nieko kých
samostatných astí, v ktorých sa postupne dotýka rôznych
tém - výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení
na zlep enie licen ných praktík a prístupu k obsahu a
opatrení na dosiahnutie dobre fungujúceho trhu
autorských práv. Druhou je smernica EP a Rady (E)
2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá
výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským
právom uplatnite né na niektoré on-line vysielania
vysielate ov a retransmisie televíznych a rozhlasových
programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS.
Táto smernica má zabezpe i iasto nú harmonizáciu
on-line vysielania a retransmisie. Jej cie om je u ah i
cezhrani né poskytovanie on-line služieb, ktoré sú
doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a
rozhlasových programov s pôvodom v iných lenských
štátoch, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho
sa výkonu autorského práva a práv súvisiacich s
autorským právom relevantných pre tieto innosti.
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20. Návrh zákona o audiovizuálnych mediálnych službách

Gestor
MK SR

21. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 330/1991 MPRV SR
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spolo enstvách v znení neskorších predpisov
22. Návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme
MPSVR SR

23. Návrh zákona o „ Kurzarbeit“

MPSVR SR

24. Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MS SR

25. Návrh legislatívneho zámeru reformy opatrovníckeho práva

MS SR

9. 9. 2020

December

Dôvod predloženia
Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba
transpozície smernice EP a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14.
novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o
koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom,
iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v
lenských štátoch týkajúcich sa poskytovania
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o
audiovizuálnych mediálnych službách) s oh adom na
meniace sa podmienky na trhu a v nadväznosti na to
revízia právnej regulácie poskytovania nelineárnych a
lineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb vrátane
vysielania, ktoré zoh adní poznatky z aplika nej praxe.
Cie om navrhovaného zákona je v nadväznosti na
Programové vyhlásenie vlády SR detailne rieši
problematiku pozemkových úprav.
Stabilizácia dôchodkového systému – ústavným zákonom
sa zadefinujú základné parametre dôchodkového
systému.Umožní sa pracujúcim prispieva k dôchodku
svojich rodi ov ur itým percentom z vymeriavacieho
základu (napr. asignáciou odvodov).
Zavedenie systému skrátenej pracovnej doby
„ Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om reformova súdnu mapu a podpori
špecializáciu súdov.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om presadi reformu opatrovníckeho
práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu
fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a
ochranu ich postavenia v právnych vz ahoch, vrátane
ochrany ich majetku.
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Gestor
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26. Návrh zákona o exeku nej amnestii

MS SR

27. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 274/2017
Z. z. o obetiach trestných inov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona . 231/2019 Z. z.
28. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 302/2016
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
zákona . 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva zahrani ných vecí Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení zákona . 617/2007 Z. z. o
oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona .
575/2001 Z. z. o organizácii innosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v
znení zákona . 287/2012 Z. z.v znení zákona .247/2017
z.z.
29. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om zavies exeku nú amnestiu.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v asti týkajúcej sa ochrana obetí trestných
inov a ich odškod ovania.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om zefektívni a skvalitni systém
podpory a ochrany udských práv v Slovenskej republike,
vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych
organizácií.

30. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 564/2001
Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších
predpisov

MS SR

9. 9. 2020

Názov úlohy

December

MS SR

MS SR

Realizácia programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky vyhodnotením doterajšej ú innosti reformy
osobných bankrotov s cie om da priestor poctivým
dlžníkom a obmedzi priestor pre podvodníkov. Sú asne
je nevyhnutné zjednodušenie a zefektívnenie procesov
vz ahujúcich sa k úpadku podnikate ov v súvislosti s
o akávanými následkami šírenia nebezpe nej nákazlivej
udskej choroby Covid-19 v podnikate skom prostredí.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti postavenia verejného ochrancu práv a
vytvorenie Národného preventívneho mechanizmu pre
potreby ratifikácie Op ného protokolu k Dohovoru proti
mu eniu a inému krutému, ne udskému alebo
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OP-CAT).
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31. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa dop a nariadenie vlády
Slovenskej republiky . 384/2006 Z. z. o výške pracovnej
odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a
odsúdeným v znení neskorších predpisov

Gestor

Dôvod predloženia

MS SR

Predpis je viazaný na schválenie návrhu nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Na
základe jej výšky sa stanoví koeficient nárastu
minimálnej mzdy,pod a ktorého sa upravia sumy
pracovných taríf príloh . 3 a 4 k nariadeniu vlády
Slovenskej republiky . 384/2006 Z. z.Sumy pracovných
taríf schva uje vláda Slovenskej republiky každoro ne k
1. januáru príslušného kalendárneho roka.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om presadanie požadovaných reformných
zámerov v rámci prokuratúry.
Aktualizácia nariadenia vlády v súvislosti so zavedením
nových druhov stredných škôl (stredná športová škola a
škola umeleckého priemyslu) a vydaním už platných ako
aj pripravovaných štátnych vzdelávacích programov.

32. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 153/2001 MS SR, GP
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým
SR
sa menia a dop ajú niektoré zákony
33. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
MŠVVaŠ
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
SR
630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finan ných prostriedkov zo štátneho rozpo tu pre školy a
školské zariadenia v znení neskorších prepisov
34. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 581/2004
MZ SR
Z. z. o zdravotných pois ovniach, doh ade nad zdravotnou
starostlivos ou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
35. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 578/2004
MZ SR
Z. z. o poskytovate och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

9. 9. 2020

December

Úprava práv a povinnosti zdravotných pois ovní v súlade
s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.
Zlepšenie platových pomerov zdravotných sestier a
finan né zvýhodnenie vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov v súlade s Programovým vyhlásením vlády
Slovenskej republiky.
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36. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 580/2004
Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona .
95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

37. Návrh zákona o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia

MŽP SR

38. Návrh zákona o ochrane ovzdušia

MŽP SR

39. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona . 276/2001 Z. z. o regulácii v
sie ových odvetviach v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dop a zákon . 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov

MŽP SR

Cie om návrhu zákona je vyriešenie problematiky, ktorá
vyplynula z aplika nej praxe pri uplat ovaní zákona .
580/2004 Z. z. na základe podnetov ú astníkov systému
verejného zdravotného poistenia. Ide predovšetkým o
oblasti týkajúce sa zárobkovej innosti a ur ovania
minimálneho vymeriavacieho základu, ustanovenia
obdobia, po as ktorého platí poistné na verejné zdravotné
poistenie za azylanta štát, dátumov na predkladanie
údajov k ro nému zú tovaniu poistného so štátom,
elektronickej komunikácie platite a poistného a
zdravotnej pois ovne a prerozde ovacieho mechanizmu,
ktorý je potrebné upravi tak, aby sa zvýšila miera
spravodlivosti pri výkone verejného zdravotného
poistenia.
Plnenie opatrenia z Národného programu znižovania
emisií,vytvori ú inný ekonomický a motiva ný nástroj
na dosiahnutie lepšej ochrany ovzdušia pod a princípu
„ zne is ovate platí.“ Prijatie opatrení na zlepšenie
podnikate ského prostredia.
Nap anie záväzkov z Programového vyhlásenia vlády:
Potreba skvalitni povo ovací proces zdrojov
zne is ovania ovzdušia.Potreba zefektívni riadenie
kvality ovzdušia.
Vyžiadala si to prax, uložené opatrenia a povinnosti pre
vlastníkov a prevádzkovate ov verejných vodovodov a
verejných kanalizácií nie sú dostato ne ú inné, resp.
vyžadujú si pre jednozna nos doplnenie, alebo
spresnenie. Zárove v rámci otvoreného konania s EK sa
SR zaviazala doplni povinnosti pre vlastníkov verejných
vodovodov a vlastníkov verejných kanalizácií v oblasti
zabezpe enia obnovy infraštruktúrneho majetku.

9. 9. 2020

Názov úlohy

December
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40. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky
. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky . 398/2012 Z. z.
41. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 151/2002
Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona . 184/2006 Z. z.o pestovaní
geneticky modifikovaných rastlín v po nohospodárskej
výrobe v znení zákona .78/2008 Z.z.

MŽP SR

Doplnenie a upresnenie ustanovení z dôvodu
zabezpe enia úplnej transpozície a implementácie
smernice Rady 91/271/EHS o istení komunálnych
odpadových vôd; prebieha otvorené konanie s EK.

MŽP SR

42. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje prírodná rezervácia Ve ký Bukovec

MŽP SR

43. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

MŽP SR

Aplika ná prax – v asti návrhu, ktorá sa týka zákona .
151/2002 Z. z. sa navrhujú aj úpravy, ktoré vyplynuli z
potrieb vykonávania štátnej správy používania
genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov - transpozícia smernice 2015/412, ktorou sa
mení a dop a smernica 2001/18/ES, pokia ide o
možnos lenských štátov obmedzi alebo zakáza GMO
na ich území; smernica 2015/412 nemá ustanovenú
transpozi nú lehotu.- implementácia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20.
júna 2019 o transparentnosti a udržate nosti hodnotenia
rizika na úrovni EÚ v potravinovom re azci, a ktorým sa
menia nariadenia (ES) . 178/2002, (ES) . 1829/2003,
(ES) . 1831/2003, (ES) . 2065/2003, (ES) . 1935/2004,
(ES) . 1331/2008, (ES) . 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a
smernica 2001/18/ES.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
Uznesenie vlády SR . 508 zo 14. októbra 2019, riešenie
nedostatkov vo vz ahu k lokalite svetového dedi stva
UNESCO.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
formálna výzva Európskej komisie k porušeniu .
2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie k
porušeniu . 2016/2141.

9. 9. 2020
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44. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje Tatranský národný park

MŽP SR

45. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje Národný park Muránska planina

MŽP SR

46. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Ostrovné lú ky

MŽP SR

47. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Devínske jazero

MŽP SR

48. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Široká

MŽP SR

49. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál achtické Karpaty

MŽP SR

50. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh

MŽP SR

51. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Rimava

MŽP SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,Uznesenie vlády Slovenskej republiky . 820 z
25. novembra 2009, Uznesenie vlády Slovenskej
republiky . 883 z 15. decembra 2010.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
formálna výzva Európskej komisie k porušeniu .
2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie k
porušeniu . 2018/4076.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141, odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.

9. 9. 2020
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52. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Drav ianska strá

MŽP SR

53. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Kulhá

MŽP SR

54. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská

MŽP SR

55. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Temešská skala

MŽP SR

56. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Hradná dolina

MŽP SR

57. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina

MŽP SR

58. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

MŽP SR

59. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

MŽP SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
formálna výzva Európskej komisie k porušeniu .
2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie k
porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.

9. 9. 2020
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60. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

MŽP SR

61. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Devínska Kobyla

MŽP SR

62. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy

MŽP SR

63. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Laborec

MŽP SR

64. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje chránený areál Horný tok Chot ianky

MŽP SR

65. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MŽP SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky,formálna výzva Európskej komisie k porušeniu
. 2019/2141,odôvodnené stanovisko Európskej komisie
k porušeniu . 2016/2141.
Potreba odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z
formálnej výzvy – porušenia . 2019/2223 z 10. októbra
2019.

9. 9. 2020
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66. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 215/2004
Z. z. o ochrane utajovaných skuto ností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NBÚ

67. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PPV SR

68. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 372/2012
Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona .
25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov

SŠHR SR

Cie om návrhu je úprava ustanovení zákona
spôsobujúcich interpreta né a aplika né problémy v
praxi, ako aj niektorých systémových zmien pri
vykonávaní bezpe nostných previerok. Dop a sa nový
inštitút pri vykonávaní bezpe nostných previerok
(miestne zis ovanie), ktorý umožní príslušníkom úradu
iba v prípade vzniknutých pochybností získava
informácie o niektorých skuto nostiach alebo ak si
informácie budú navzájom odporova . Títo budú
oprávnení požadova od fyzických a právnických osôb
poskytnutie sú innosti a informácií potrebných k
objasneniu skuto ností dôležitých pre vykonávanie
bezpe nostnej previerky.
Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie dvoch hlavných
cie ov, a to revidovanie národnej úpravy z poh adu
rozsahu transpozi nej povinnosti vo vz ahu k smerniciam
a tiež zmena v úprave revíznych postupov a doh adu nad
verejným obstarávaním. Cie om úpravy má by
zjednodušenie postupu verejného obstarávania v
medziach pravidiel daných smernicami, posilnenie
funkcie už dnes ú inných úprav v oblasti finan nej
kontroly, kontroly rozpo tového hospodárenia a kontroly
nakladania s verejnými financiami vo všeobecnosti a
zrýchlenie procesu aj z poh adu uplat ovania práv
dotknutých záujemcov, uchádza ov, ú astníkov a iných
osôb.
Dôvodom predloženia je potreba zapracovania zmien
vyplývajúcich z aplika nej praxe.
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69. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o
riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona . 235/2018 Z.z.

9. 9. 2020

SŠHR SR

December

Dôvod predloženia
Dôvodom predloženia je potreba zapracovania zmien
vyplývajúcich z aplika nej praxe.

Celkový po et úloh 102
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