Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie
P. .

Názov úlohy

Gestor

1.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MF SR

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investi ných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
neskorších predpisov

MF SR

4.

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte

MPSVR SR

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov

MPSVR SR

3.

8. 9. 2020

MF SR

I. štvr rok 2021

Dôvod predloženia
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých
dlhopisov a verejnom doh ade nad krytými dlhopismi a
ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom
doh ade nad investi nými spolo nos ami.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica
2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ pokia ide o
cezhrani nú distribúciu podnikov kolektívneho
investovania.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238
o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte
(PEPP).Zavedenie právnej úpravy pre sporiacu fázu a
výplatnú fázu PEPP.
Záväzok Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti
rodiny zavies „SOS príspevok“ vyplácaný v
mimoriadnych situáciách, ke dotknutá rodina nespadá
do žiadnej skupiny sociálnej pomoci. Cie om návrhu
zákona bude úprava dotácie na podporu humanitárnej
pomoci, dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom detí v ZŠ a MŠ (zvýšenie sumy dotácie),
riešenie dlhodobého problému podpory strešných
reprezentatívnych organizácií chrániacich práva a právom
chránené záujmy osôb so zdravotným postihnutím a detí.
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6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

MS SR

7.

8.

9.

10.

11.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 61/2015
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

I. štvr rok 2021

Dôvod predloženia
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti slobodného prístupu k informáciám
posil ovaním práva na informácie.

MŠVVaŠ SR Zavedenie novej u ebnicovej politiky vrátane otvorenia
trhu s u ebnicami.Reforma výchovného
poradenstva.Rozšírenie prístupnosti k rannej starostlivosti
a predprimárnemu vzdelávaniu.Úprava inkluzívneho
prístupu k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
MŠVVaŠ SR Skvalitnenie prípravy pedagogických a odborných
zamestnancov na zvyšovanie kvality poskytovaného
vzdelávania na všetkých stup och vzdelávania, úprava
atestácií.
MŠVVaŠ SR Podnety z aplika nej praxe v oblasti správy v školstve.
Riadenie škôl a školských zariadení je potrebné
modernizova na úrove dobre spravovaných organizácií.

MŠVVaŠ SR Regulácia po tu žiakov v u ebných odboroch (F) v
stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak
získa nižšie stredné odborné vzdelanie.Vytvorenie
predpokladov pre individualizáciu vzdelávacích ciest vytvorenie predpokladov pre možnos bezprostrednej
reakcie vzdelávacieho systému na výrazné štrukturálne
zmeny na trhu práce ako dôsledku nástupu Priemyselnej
revolúcie 4.0.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
MŠVVaŠ SR Zvýšenie preh adnosti a zrozumite nosti právnej úpravy
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
športu, zachovanie a upevnenie transparentnosti a úprava
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a
zmluvných vz ahov aktérov v oblasti športu. Vytvorenie
dop a zákon . 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu
jednotnej a systémovej právnej úpravy na zavedenie
športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vo no asových poukazov.

8. 9. 2020
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14.

15.
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I. štvr rok 2021

Dôvod predloženia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 1/2014
Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona .
440/2015 Z. z.

MŠVVaŠ SR Zoh adnenie požiadaviek vyplývajúcich z Dohovoru
Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane,
bezpe nosti a usporiadate ským službám na futbalových
zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218),
ktorý nahradil Európsky dohovor o násilí a neviazanosti
divákov po as športových podujatí, a najmä na
futbalových zápasoch (CETS 120). Zapracovanie
odporú aní expertnej skupiny Rady Európy - Stáleho
výboru Rady Európy pre divácke násilie a UEFA.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 73/1998
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na
MV SR
obdobie rokov 2020 – 2024 prija zmeny, ktoré budú
Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informa nej služby, Zboru väzenskej a
smerova k zatraktívneniu štátnej služby príslušníkov
justi nej stráže Slovenskej republiky a Železni nej polície
Policajného zboru a príslušníkov Hasi ského a
v znení neskorších predpisov.
záchranného zboru a zvýšeniu transparentnosti pri jej
vykonávaní.
MV SR
Zabezpe enie integrácie vysoko bezpe ného pamä ového
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
395/2019 Z. z. o ob ianskych preukazoch a o zmene a
média pod a l. 3 ods. 5 a 6 nariadenia Európskeho
doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 73/2020
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o
posilnení zabezpe enia preukazov totožnosti ob anov
Z. z.
Únie a dokladov o pobyte vydávaných ob anom Únie a
ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na
vo ný pohyb do istopisu ob ianskeho preukazu a na
základe l. 5 nariadenia vykonanie zmien súvisiacich s
postupným zrušením platnosti ob ianskych preukazov
nesp ajúcich požiadavky ustanovené v nariadení.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .315/2001
MV SR
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na
Z.z. o Hasi skom a záchrannom zbore v znení neskorších
obdobie rokov 2020 – 2024 je potrebné prija zmeny,
predpisov
ktoré budú smerova k zatraktívneniu štátnej služby
príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasi ského
a záchranného zboru a zvýšeniu transparentnosti pri jej
vykonávaní.

8. 9. 2020
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Gestor

Dôvod predloženia

16.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o štátnych orgánoch
v oblasti dozoru a kontroly životného prostredia

MŽP SR

17.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 3/2010
Z.z.o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v
znení zákona . 362/2015 Z.z.

MŽP SR

18.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti týkajúcej sa zodpovednej ochrany
životného prostredia. Cie om legislatívnej úpravy je
zavedenie dôsledných opatrení pre elimináciu
poškodzovania zložiek životného prostredia a systémové
zlepšenie výkonnosti rozhodovania a kontroly
jednotlivých orgánov štátnej správy v oblasti životného
prostredia.
Dôvodom predloženia úlohy je implementácia
vykonávacieho rozhodnutie Komisie EÚ 2019/1372,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2007/2/ES, pokia ide o monitorovanie a podávanie
správ, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2019/1010 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 a aplika ná prax.
Vlastná iniciatíva z dôvodu potreby úprav, ktoré priniesla
aplika ná prax a tiež záujem o zjednodušenie a
liberalizáciu podnikate ského prostredia, o je v súlade s
Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky
as ou Zvýšenie konkurencieschopnosti - Zlepšenie
podnikate ského prostredia - Zvýšenie životnej úrovne
ob anov, Politika lepšej regulácie.

8. 9. 2020

ÚNMS SR
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Dôvod predloženia

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
469/2003 Z. z. o ozna eniach pôvodu výrobkov a
zemepisných ozna eniach výrobkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÚPV SR

20.

Návrh zákona o európskej iniciatíve ob anov a o zmene a
doplnení zákona . 85/1990 Zb. o peti nom práve v znení
neskorších predpisov

ÚV SR

Dôvodom tejto právnej úpravy je zabezpe enie prijatia
opatrení vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o
definovaní, popise, prezentácii a ozna ovaní liehovín,
používaní názvov liehovín pri prezentácii a ozna ovaní
iných potravín, ochrane zemepisných ozna ení liehovín,
používaní etylalkoholu a destilátov po nohospodárskeho
pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia
(ES) . 110/2008 a z Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o innosti Únie
po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody
o ozna eniach pôvodu a zemepisných ozna eniach.
Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve
ob anov, (Ú. v. EÚ L 130/55, 17. 5.2019) vrátane alších
s ním súvisiacich legislatívnych materiálov a
zabezpe enie prijatia všetkých opatrení na zabezpe enie
ich uplat ovania.

8. 9. 2020

Strana 5

Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie
P. .

Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia
Dôvod predloženia vyplýva z Programového vyhlásenia
vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 (str. 83), v rámci
aktivít MDV SR v súvislosti s harmonizáciou verejnej
osobnej dopravy. Cie om legislatívneho zámeru je
príprava nového návrhu zákona o verejnej osobnej
doprave, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie
tarifných prepravných podmienok medzi železni nou,
prímestskou autobusovou dopravou a mestskou
hromadnou dopravou a stanoví pravidlá a štandardy tejto
dopravy, zoh ad ujúc spolo enskú pridanú hodnotu a
finan nú udržate nos s cie om umožnenia cestovania na
jeden prepravný doklad všetkými prostriedkami verejnej
osobnej dopravy vo verejnom záujme.
Úprava podmienok pre poskytnutie dotácie na obstaranie
náhradných nájomných bytov, najmä zoh adnenie vyšších
nákladov na obstaranie náhradných nájomných bytov
oproti stavu v ase prijatia zákona.
Úprava pravidiel distribúcie finan ných služieb s cie om
skvalitnenia služieb, zvýšenie zodpovednosti finan ných
sprostredkovate ov a zlepšenie postavenia finan ného
spotrebite a.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore
využívania energie z obnovite ných zdrojov.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore
využívania energie z obnovite ných zdrojov.

1.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o verejnej osobnej
doprave

MDV SR

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie
náhradných nájomných bytov v znení zákona . 134/2013
Z. z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
186/2009 Z. z. o finan nom sprostredkovaní a finan nom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
309/2009 Z. z. o podpore obnovite ných zdrojov energie
a vysoko ú innej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MDV SR

3.

4.
5.

8. 9. 2020

II. štvr rok 2021

MF SR

MH SR
MH SR
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Gestor

Dôvod predloženia

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
250/2012 Z. z. o regulácii v sie ových odvetviach v znení
neskorších predpisov

MH SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MH SR

8.

Návrh zákona o sponzorstve v kultúre

MK SR

9.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej innosti

MK SR

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spolo ných pravidlách
pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice
2012/27/EÚ.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spolo ných pravidlách
pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice
2012/27/EÚ.
Návrh zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády
SR: „Vláda SR zárove vytvorí legislatívne podmienky
umož ujúce súkromnému sektoru zvýši svoju
angažovanos na podpore kultúry, napríklad efektívnym
nastavením sponzoringu v kultúre. Cie om Vlády SR je
zvýši participáciu súkromných finan ných zdrojov na
kultúre, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok.
Novelizácia zákona . 189/2015 Z. z. o
kultúrno-osvetovej innosti vo vz ahu k právam a
povinnostiam orgánov územnej samosprávy a
organizáciám v ich zria ovate skej alebo zakladate skej
pôsobnosti; prehodnotenie innosti Národného
osvetového centra a jeho transformácia na modernú a
etablovanú kultúrnu ustanovize zodpovedajúcu
aktuálnym potrebám aktérov, organizácií a širokej
verejnosti v záujme posilnenia hodnotovo-vzdelanostnej a
kultúrnej úrovne obyvate stva a zabezpe enie
financovania celoštátneho systému postupových
prehliadok a sú aží záujmovej umeleckej innosti a
neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorých
vyhlasovate om sú kultúrno-osvetové zariadenia
zria ované Ministerstvom kultúry SR.

8. 9. 2020
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Dôvod predloženia
Jednozna ná identifikácia užívacích vz ahov k
po nohospodárskym pozemkom, skrátenie lehoty v
konaniach o vzniku podnájomného vz ahu s cie om
u ah i prístup k pozemkom malým, mladým,rodinným a
za ínajúcim po nohospodárom, úprava mechanizmus
práva prednostného nájmu.
Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo
distribúciu mlie nych výrobkov a výrobkov z ovocia a
zeleniny v novom školskom roku 2021/2022.

10.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
504/2003 Z. z. o nájme po nohospodárskych pozemkov,
po nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MPRV SR

11.

MPRV SR

12.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a
distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre
deti a žiakov v školách
Návrh zákona o príspevku na bývanie

MPSVR SR

13.

Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodi och

MPSVR SR

8. 9. 2020

II. štvr rok 2021

Záväzok Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti
rodiny pripravi osobitnú sociálnu dávku „príspevok na
bývanie“ vy atú z dávky v hmotnej núdzi, ktorá rozšíri
okruh udí, ktorí si budú môc uhradi náklady spojené s
bývaním a záväzok programového vyhlásenia vlády v
oblasti sociálnych služieb zavies samostatný príspevok
na bývanie ako opatrenie na riešenie bezdomovectva.
Cie om je zavedenie novej štátnej sociálnej dávky, ktorou
bude štát prispieva na úhradu výdavkov spojených s
užívaním bytu alebo rodinného domu pre vlastníkov ako
aj nájomníkov bytov alebo domov, ktorí sú na tento druh
štátnej podpory vzh adom na svoj príjem ako aj náklady
na bývanie odkázaní.
Sú asné postavenie profesionálneho náhradného rodi a
ako domáckeho zamestnanca je neudržate ná, je preto
potrebné dorieši otázku pracovnoprávnych vz ahov,
odme ovania, at . tejto profesie.
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Dôvod predloženia
Skvalitnenie systému dôchodkového poistenia osôb
starajúcich sa o deti, neformálnych opatrovate ov a
osobných asistentov ako poistencov štátu.Zavedenie
spravodlivosti úpravou podmienok poskytovania
vdovského dôchodku.Zvýšenie sirotského dôchodku o 20
%.
Potreba novelizácie zákona vyplývajúca z aplika nej
praxe a zosúladenie s inými súvisiacimi právnymi
normami.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1832 z 24. októbra 2019,
ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady
89/656/EHS, pokia ide o výlu ne technické úpravy .

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov

MPSVR SR

15.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch v znení neskorších predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona .
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
znení zákona . 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
527/2002 Z. z. o dobrovo ných dražbách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady . 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej innosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exeku nej innosti (Exeku ný poriadok) a
o zmene a doplnení alších zákonov v znení neskorších
predpisov

MPSVR SR

16.

17.

18.

19.

8. 9. 2020

II. štvr rok 2021

MPSVR SR

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti poskytovania právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi a postavenia Centra právnej pomoci.

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky sprísnením požiadaviek na odbornos a
kvalifikáciu dražobníkov a dražobných spolo ností a
zavedenie elektronických dražieb.

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky zlepšením vymáhate nosti najmä nesporných
poh adávok exekúciou.
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20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 40/1964
Zb. Ob iansky zákonník v znení neskorších predpisov

MS SR

21.

Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dop a
ústavný zákon . 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov
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

22.

23.

Návrh zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení
zákona . 269/2018 Z. z. o zabezpe ovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
zákona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

24.

Návrh zákona o Slovenskej akadémii vied a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

8. 9. 2020

II. štvr rok 2021

Dôvod predloženia
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om zlepši legislatívu v oblasti
majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spolo nej
domácnosti.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti kontroly majetku verejných
funkcionárov.

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om zavies v prospech podnikate ov
preventívne nástroje v asného varovania hroziaceho
úpadku a revízia insolven ného konania tak, aby sa znížili
náklady pre poctivých dlžníkov i verite ov a skrátil sa
as potrebný na uspokojenie poh adávok.
MŠVVaŠ SR Zjednodušenie právnej úpravy, ktorá vyžaduje komplexnú
úpravu vnútorného nastavenia vysokých škôl, systému
riadenia s väzbou na systém financovania a prehodnotenie
niektorých inštitútov. Úprava podmienok prijímania
rozhodnutí výkonnou radou, spôsobu menovania lenov
výkonnej rady a úprava právomocí SAAVŠ, aby mohla
flexibilnejšie vstupova do riešenia identifikovaných
problémov.
MŠVVaŠ SR Prebudovanie a transformácia Slovenskej akadémie vied.
Reforma financovania výskumu a vývoja (v rámci novely
zákona . 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona . 575/2001 Z. z. o
organizácii innosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov).
MS SR
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25.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov

MV SR

26.

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva zahrani ných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

27.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
151/2010 Z. z. o zahrani nej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dop ajú niektoré zákony
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov

28.

8. 9. 2020

II. štvr rok 2021

Dôvod predloženia

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení,
prevádzke a využívaní Schengenského informa ného
systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justi nej
spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení
rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1986/2006 a
rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ boli identifikované
implementa né opatrenia, ktorých splnenie je podmienené
zmenou zákona o Policajnom zbore.Aktualizácia
ustanovení zákona z dôvodu potreby aplika nej praxe.
MZVaEZ SR Vypracovanie nového návrhu zákona vyplýva z
poznatkov aplika nej praxe po as desiatich rokov
poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR. V novej
právnej úprave sa zoh adní potreba aktualizácie
dota ných titulov a potreba úpravy procesného postupu
poskytovania dotácií.
MZVaEZ SR Vypracovanie novely zákona o zahrani nej službe
vyplýva z aplika nej praxe v súvislosti s výkonom
diplomatických funkcií a konzulárnych funkcií, ako aj
výkonom zahrani nej služby v pracovnoprávnej oblasti.
MŽP SR
Potreba úpravy ustanovení, týkajúcich sa
environmentálnej zá aže. Je potrebné v tejto súvislosti
posilni opatrenia, ktorými sa rieši pri sanácii EZ
zne is ovanie podzemných vôd aj povrchových vôd a
zárove posilnení opatrení v súvislosti s odstra ovaním
zne istenia po nohospodárskej pôdy a lesnej pôdy.
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P. .

Názov úlohy

Gestor

29.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej zá aže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona . 49/2018 Z.z.

MŽP SR

30.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o
zmene a doplnení zákona . 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
zákona . 111/2019 Z.z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov

MŽP SR

32.

Návrh zákona o lobingu

PPV SR

33.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 18/ 2018
PPV SR
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona . 221/2019 Z. z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 54/2019 ÚV SR, MV Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady
Z. z. o ochrane oznamovate ov protispolo enskej innosti SR,MS SR (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nahlasujú práva porušenia Únie.

31.

34.

8. 9. 2020

MŽP SR

Dôvod predloženia
Potreba úpravy ustanovení, týkajúcich sa
environmentálnej zá aže. Je potrebné v tejto súvislosti
posilni opatrenia, ktorými sa rieši pri sanácii EZ
zne is ovanie podzemných vôd aj povrchových vôd a
zárove posilnení opatrení v súvislosti s odstra ovaním
zne istenia po nohospodárskej pôdy a lesnej pôdy.
Zjednodušenie erpania finan ných príspevkov pre obce
za ú elom zníženia administratívnej zá aže.

Dôvodom je Programové vyhlásenie vlády SR a potreby
aplika nej praxe (Potreba zabezpe enia presadzovania
záujmov ochrany prírody v rozhodovacom procese
orgánov ochrany prírody, právna subjektivita národných
parkov, právna úprava systému územnej ochrany, úprava
postavenia štátnych organizácií ochrany prírody ).
Programové vyhlásenie vlády SR. Vláda SR prijme
funk ný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou
zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu.
Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s
údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonáva
lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a
odmene za innos lobistu.
Cie om je odstránenie problémov aplika nej praxe.

Strana 12

Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie

III. štvr rok 2021

P. .

Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia

1.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MDV SR

2.

Návrh zákona o rozvoji

MIRRI SR

3.

Návrh zákona o profesionálnom umelcovi

Ú elom návrhu zákona je v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 (str.
88 a 89) zvýšenie energetickej efektívnosti cestou
motivácie pre obnovu a výstavbu vysoko energetických
budov s cie om úspor energie. Sú asne vzh adom na
povinnos vo výstavbe navrhova po 31. 12. 2020 iba
budovy s takmer nulovou potrebou energie predmetom
úpravy bude modifikácia podmienok pre poskytovania
príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou
energie.
Dôvodom predloženia návrhu zákona o rozvoji je
nahradenie platného zákona . 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a
zákon . 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Cie om návrhu je spreh adni ,
zmodernizova a zefektívni procesy manažmentu
rozvoja na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.
Návrh zákona nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády
SR v otázke reprezentácie profesionálnych umelcov a
umeleckých profesií: „V rámci možností rozpo tu
verejnej správy bude preto vláda SR podporova inštitúcie
zastrešujúce profesionálne umenie v neštátnej i štátnej
sfére tak, aby mali vhodné podmienky na tvorbu a jej
prezentáciu, na umeleckú sebarealizáciu autorov,
výkonných umelcov, tvorivé tímy, súbory, telesá'.

8. 9. 2020

MK SR
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Gestor

Dôvod predloženia

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MK SR

5.

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

Návrh zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády
SR: „Vláda SR považuje Rozhlas a televíziu Slovenska
(RTVS) za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup
verejnosti k overeným informáciám, kultúre a
vzdelávaniu, ktorý je však v dlhodobom horizonte a
najmä v európskom kontexte finan ne poddimenzovaný.
Vláda SR preto prijme také legislatívne opatrenia, ktoré
poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej
zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry,
výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov
i prieniku do oblasti nových mediálnych služieb. Vláda
zvýši zavedenie nového finan ného modelu financovania
RTVS za sú asného zachovania verejnoprávnosti a
nezávislosti RTVS. Vláda SR zárove prehodnotí a
prípadne navrhne nový mechanizmus vo by generálneho
riadite a RTVS do budúcnosti tak, aby bol proces jeho
výberu v o najširšom možnom zábere apolitický. Návrh
zákona preto nanovo upraví verejné mediálne služby
poskytovaní vo všeobecnom záujme prostredníctvom
RTVS, ako aj spôsob a rozsah ich financovania a spôsob
kreovania orgánov RTVS.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a
predvídate ných pracovných podmienkach v Európskej
únii.Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi
pracovným a súkromným životom rodi ov a osôb s
opatrovate skými povinnos ami, ktorou sa zrušuje
smernica Rady 2010/18/EÚ. Úlohy vyplývajúce z
Programového vyhlásenia vlády SR 2020-2024,
požiadavky sociálnych partnerov a požiadavky na zmeny
z praxe.

8. 9. 2020

MPSVR SR
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8.
9.

10.
11.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a
doplnení zákona . 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky . 615/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Gestor

Dôvod predloženia

MPSVR SR

Záväzok Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti
rodiny upravi vymáhanie a vyplácanie náhradného
výživného s cie om zruši príjmovú hranicu ako
podmienku nároku na náhradné výživné.

MPSVR SR

Precizovanie právnej úpravy v záujme vytvárania
rôznorodých pracovných miest v aktiva ných prácach s
dôrazom na budovanie zru ností dlhodobo
nezamestnaných. Motivácia agentúr podporovaného
zamestnávania na udržate né a trvalé zamestnanie
dlhodobo nezamestnaných. Úprava legislatívnych
podmienok pre chránené dielne a chránené pracovné
miesta na reálne potreby zamestnaných a pravidelná
kontrola ich fungovania.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti trestného práva procesného a trestného
práva hmotného.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti humanizácie a zmier ovania
obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v
kontexte odporú aní vnútroštátnych a medzinárodných
inštitúcií.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky reformou obchodného registra vrátane
zavedenia externých registrátorov.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky s cie om presadanie požadovaných reformných
zámerov v rámci riadenia a správy súdov vrátane
postavenia zamestnancov súdov.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dop ajú niektoré zákony
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
475/2005 Z. z. o výkone trestu od atia slobody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dop a zákon .221/2006
Z.z.o výkone väzby v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

MS SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dop ajú niektoré zákony

MS SR

8. 9. 2020

III. štvr rok 2021

MS SR

MS SR
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Dôvod predloženia

MS SR, GP
SR

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení
rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokia ide o
výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín
a pokia ide o Európsky informa ný systém registrov
trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady
2009/316/SVV.
Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe najmä s cie om riešenia zodpovednosti
za porušenie zákona a úpravy kampane na sociálnych
sie ach. Cie om návrhu je zárove predloženie úprav
súvisiacich s konaním volieb do orgánov územnej
samosprávy v jeden de v novembri 2022.
Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe s cie om ustanovi pôsobnos mestských
astí v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice
vykonáva zápisy do registra.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky opatreniami na zlepšenie kvality a dostupnosti
urgentnej starostlivosti.

12.

Zákon o registri trestov

13.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení
zákona . 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov

MV SR

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

MV SR

15.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
578/2004 Z. z. o poskytovate och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MZ SR

16.

17.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona . 91/2016 Z.z.

8. 9. 2020

III. štvr rok 2021

MZ
SR,MPSVR
SR
MŽP SR

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Ministerstvo
zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR vypracuje novú legislatívu o
dlhodobej starostlivosti.
Zlepši vykonávanie zákona v nadväznosti na získané
poznatky z praxe (vykonávanie štátnej správy a štátneho
dozoru v oblasti prevencie závažných priemyselných
havárií).
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III. štvr rok 2021

P. .

Názov úlohy

Gestor

18.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s
prerozde ovaním príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov v znení nariadenia vlády .33/2020 Z.z.
Návrh zákona o krajinnom plánovaní

MŽP SR

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 –
2024.Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za
skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude jednozna ne
motivova všetkých producentov odpadov k ich
dôkladnému triedeniu.

MŽP SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .400/2015
Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o oficiálnej štatistike

PPV SR

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky
do roku 2030, implementácia Európskeho dohovoru o
krajine.Programové vyhlásenie vlády SR - uzákonenie
tzv. intaktných plôch zelene v mestách a obciach.
Plnenie Programového vyhlásenia vlády SR v asti
Legislatívny proces na vládnej úrovni.

19.

20.

21.

8. 9. 2020

ŠÚ SR

Dôvod predloženia

1.Prispôsobenie právnej úpravy požiadavkám informa nej
spolo nosti, vývoju európskeho štatistického systému a
potrebám používate ov štatistiky; 2.Nevhodná
systematika lenenia doterajšieho zákona, nevyváženos
právnej úpravy presahujúca možnos novelizácie;
3.Preh benie debyrokratizácie procesov v oblasti štátnej
štatistiky, ktoré sa týkajú plnenia spravodajskej
povinnosti vo väzbe na Programové vyhlásenie vlády SR
na obdobie rokov 2020 – 2024 v oblasti zlepšenia
podnikate ského prostredia; 4.Legislatívna podpora
konsolidácie finan ných štatistík, zvyšovania kvality
finan ných údajov v sektore verejnej správy a ich
zverej ovania vo väzbe na Programové vyhlásenie vlády
SR na obdobie rokov 2020 – 2024 v oblasti zvýšenia
efektivity vynakladania verejných prostriedkov;
Implementácia odporú aní Eurostatu z 2. kola Peer
review.
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Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia

MDV SR

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.
Predkladá sa 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.
Úprava zákazu kasín a herní v mestách a obciach na
základe ich rozhodnutia, regulácia stávkových kancelárií,
obmedzenie reklamy hazardných hier a iné otázky
regulácie hazardných hier.
Regulácia zaokrúh ovania cien tovarov a služieb v
hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba
používania 1 a 2 centových mincí, a to s cie om zníži
náklady firiem a komer ných bánk.
Úloha vyplýva priamo z PVV.

1.

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

2.

Návrh zákona o štátnom rozpo te na rok 2022

MF SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 30/2019
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MF SR

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov

MF SR

5.

Návrh zákona o centrálnom registri poh adávok verejnej
správy

MF SR

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021
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Gestor

Dôvod predloženia
Posilnenie financovania mimovládnych organizácií,
posúdenie možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z
príjmu, transparentná a efektívna podpora mimovládnych
neziskových organizácií z verejných a európskych
zdrojov, podpora zdravotníckym pracovníkom znížením
da ového základu o výdavky súvisiace s absolvovanými
vzdelávacími podujatiami, zvýšenie da ového bonusu na
všetky deti na dvojnásobok a na tretie a alšie die a na
trojnásobok sú asného stavu a naviazanie úrovne
da ového bonusu na výšku životného minima, možnos
odpo tu zaplatených úrokov z bývania z da ového
základu pod a po tu detí, zdanenie výsluhových
dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej
bezpe nosti, opätovné zavedenie nezdanite nej asti
základu dane na dobrovo né príspevky do II. piliera,
prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej
COVID 19 pandémiou a to zvyšovanie miezd, sociálnych
istôt a životnej úrovne ob anov SR, naviazanie da ových
a odvodových parametrov a ú av na minimálnu mzdu,
audit hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a ich
zjednodušenie a zníženie ich po tu, audit a spresnenie
systému poplatkov, zváženie návratu k systému rovnej
dane.
Na základe záverov hodnotenia SR Výborom expertov
Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu
špinavých pe azí a financovaniu terorizmu MONEYVAL
prijatie potrebných systémových, inštitucionálnych a
legislatívnych opatrení na zabezpe enie odporú aní
Výboru expertov.
Efektívna verejná správa a zavedene 10 % z avy zo
všetkých poplatkov štátu pre každého ob ana, ktorý sa
zú astnil na posledných parlamentných vo bách.

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

MF SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MF SR

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov

MF SR

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021
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9.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

MF SR

10.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších
predpisov

MF SR

12.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva
colnými orgánmi

MF SR

13.

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 o všeobecnej bezpe nosti výrobkov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MF SR

11.

14.

8. 9. 2020

MF SR

MH SR

IV. štvr rok 2021

Dôvod predloženia
Zvýšenie podielu zda ovania majetku a podpora
zvyšovania majetkových daní z nehnute ností, možnos
návrhu obcí na spoplatnenie vjazdu osobných
automobilov do centier, zavedenie možnosti
množstvového zberu odpadu, prípadne v kombinácii s
paušálnym poplatkom.
Analýza možnosti zavedenia tzv. reverse charge.
Rozvoj funkcionality Registra ú tovných závierok a
realizácia jeho integrácie na Register právnických osôb,
zmena pre vybrané ú tovné jednotky ich povinnos
predkladania ú tovných závierok z neverejnej do verejnej
asti Registra ú tovných závierok.
Prostredníctvom modernizácie colných procesov a vývoja
colných informa ných systémov zlepšenie digitalizácie,
vytvorenie prostredia bez dokladov v papierovej forme a
zníženie byrokracie v colných procesoch.
Odstránenie výnimiek v spotrebných daniach v
nadväznosti na zrušenie dotácií do fosílnych palív s
prihliadnutím na oblasti so zlou kvalitou ovzdušia a
sociálne slabšie skupiny.
Spreh adnenie a skvalitnenie legislatívy v oblasti ochrany
spotrebite a v nadväznosti na rozpracovanie
Programového vyhlásenia vlády SR.
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15.

Názov úlohy
Návrh zákona o ochrane spotrebite a a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021

Gestor

Dôvod predloženia

MH SR,MS
SR

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o ur itých aspektoch
týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a
digitálnych služieb, smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o ur itých
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa
mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES
a zrušuje smernica 1999/44/ES a smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019,
ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a
2011/83/EÚ, pokia ide o lepšie presadzovanie a
modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany
spotrebite a.
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Návrh zákona o podpore inovácií a transferu poznatkov

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021

Gestor

Dôvod predloženia

MIRRI SR

Slovenská republika dlhodobo patrí do skupiny lenských
štátov EÚ s najnižšou inova nou výkonnos ou. V
inova nej postupnosti výskum-vývoj-inovácie je podpora
výskumu a vývoja riešená v zákone . 172/2005 Z. z. o
organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a v zákone
. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. V
slovenskej legislatíve absentuje zákonná úprava, ktorá
rieši podporu inovácií. Obsahom nového zákona má by
komplexná úprava podpory všetkých foriem inovácií ako
aj podpory transferu poznatkov z výskumu a vývoja do
praxe. Sú as ou zákona bude aj inštitucionálna forma
podpory inova ných aktivít. Zákon, ktorého príprava bude
zabezpe ovaná nadrezortnou skupinou expertov na
inovácie a právnikov na princípe quadruple helix
princípu, bude rieši principiálne najmä podporu
zvyšovania inova nej výkonnosti ekonomiky, ktorý
zabezpe í systémové predpoklady pre vy lenenie zdrojov
a ich efektívne využívanie v oblasti inova ného rozvoja.
Úloha pre zadanie vyplynie z návrhu aktualizovanej
stratégie RIS3 pre obdobie 2021-2027, kde spolupracujú
všetci zainteresovaní hrá i, nielen všetky rezorty, ale aj
akademický sektor a podnikate ský sektor, ale aj z
definovaných reformných úloh, ktoré v vyplynú z návrhu
Plánu obnovy a odolnosti Slovenska . Posilnenie zdrojov
na podporu inovácií, teda systému pre navýšenie zdrojov
pre všetky fázy inova ného procesu, t.j. výskumné granty
a projektové financovanie pre fázu výskumu, „venture“
kapitál pre start-upovú fázu ako aj proexportné a dlhové
financovanie pre alšie škálovanie a globálny rozvoj
firiem je dôvodom, aby sa hlavným zdrojom zásadných a
originálnych inovácií stal podnikový výskum a vývoj,
ktorý na Slovensku výrazne zaostáva.
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Dôvod predloženia
Cie om navrhovaného zákona o veterinárnej starostlivosti
je zosúladenie európskej legislatívy s národnou
legislatívou. Konkrétne sa jedná o implementáciu
nariadenia EP a ER 2016/429 o prenosných chorobách
zvierat, ktoré sa za ne uplat ova 21.4.2021 a nariadenia
EP a ER 2017/625 o úradných kontrolách, ktoré je už
platné od 14.12.2019.
V nadväznosti na programové vyhlásenie vlády SR na
obdobie rokov 2020 – 2024 prija legislatívny rámec,
ktorý zoh adní špecifiká hospodárenia na pôde formou
rodinných hospodárstiev ako aj špecifiká zoh ad ujúce
spracovanie po nohospodárskej produkcie ako výsledku
takejto formy podnikania.
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR je
potrebné - na základe zhodnotenia zmien, ktoré zaviedla
posledná novela osobitne v podpore práce s rodinou,
utvori podmienky na nové ambulantné opatrenia,
riešenie úhrad detí s nariadenou ústavnou starostlivos ou,
postupný prechod na výkon formou centra pre deti a
rodiny zo sú asných akreditovaných subjektov, ktoré nie
sú centrom pre deti a rodiny, zjednoduši proces
akreditácií - zvýši záujem o náhradnú starostlivos tak
vä ších súrodeneckých skupín ako aj o zdravotne
znevýhodnené deti zacielením zvýšenia opakovaných
príspevkov náhradným rodi om - zjednoduši proces
akreditácií aj v oblasti sociálnych služieb.

17.

Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

MPRV SR

18.

Návrh zákona o rodinných farmách

MPRV SR

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MPSVR SR

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021
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Dôvod predloženia
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR je
potrebné - na základe zhodnotenia zmien, ktoré zaviedla
posledná novela osobitne v podpore práce s rodinou,
utvori podmienky na nové ambulantné opatrenia,
riešenie úhrad detí s nariadenou ústavnou starostlivos ou,
postupný prechod na výkon formou centra pre deti a
rodiny zo sú asných akreditovaných subjektov, ktoré nie
sú centrom pre deti a rodiny, zjednoduši proces
akreditácií - zvýši záujem o náhradnú starostlivos tak
vä ších súrodeneckých skupín ako aj o zdravotne
znevýhodnené deti zacielením zvýšenia opakovaných
príspevkov náhradným rodi om - zjednoduši proces
akreditácií aj v oblasti sociálnych služieb.
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády je
potrebné - na základe zhodnotenia zmien, ktoré zaviedla
posledná novela osobitne v podpore práce s rodinou,
utvori podmienky na nové ambulantné opatrenia,
riešenie úhrad detí s nariadenou ústavnou starostlivos ou,
postupný prechod na výkon formou centra pre deti a
rodiny zo sú asných akreditovaných subjektov, ktoré nie
sú centrom pre deti a rodiny, zjednoduši proces
akreditácií - zvýši záujem o náhradnú starostlivos tak
vä ších súrodeneckých skupín ako aj o zdravotne
znevýhodnené deti zacielením zvýšenia opakovaných
príspevkov náhradným rodi om - zjednoduši proces
akreditácií aj v oblasti sociálnych služieb.
Precizovania doterajšej právnej úpravy, jej zosúladenia s
potrebami aplika nej praxe, zapracovania systémových
zmien a zníženie administratívnej zá aže bez negatívneho
vplyvu na sú asnú úrove BOZP.

20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej
starostlivosti o die a v znení nskorších predpisov

MPSVR SR

21.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov

MPSVR SR

22.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
124/2006 Z. z. o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

MPSVR SR

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021
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23.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh Ob ianskeho zákonníka

MPSVR SR

25.

Návrh zákona o obchodných spolo nostiach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MS SR

26.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
101/2010 Z.z.o preukazovaní pôvodu majetku v znení
zákona . 125/2016 Z.z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MS SR

24.

27.
28.

8. 9. 2020

MS SR

MS SR
MV SR

IV. štvr rok 2021

Dôvod predloženia
Zmiernenie systému postihovania nelegálneho
zamestnávania; minimalizovanie postihov v prípade
administratívneho pochybenia.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky, v ktorom sa vláda zaviazala vypracova nový
Ob iansky zákonník.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky, v ktorom sa vláda zaviazala vypracova v
nadväznosti na rekodifikáciu Ob ianskeho zákonníka
zákon o obchodných spolo nostiach.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky analýzou rekodifikácie ob ianskeho procesného
práva po takmer piatich rokoch jej ú innosti.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na
obdobie rokov 2020 - 2024.
Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe najmä vo vz ahu k zákonu . 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a v súvislosti s riešením
kompeten ných konfliktov pri ur ovaní nadriadeného
správneho orgánu pod a zákona . 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
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Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia
Plnenie úloh B.9. a B.10. Ak ného plánu Koncepcie
rozvoja ob ianskej spolo nosti na Slovensku na roky
2019 - 2020 schváleného uznesením vlády SR . 360 z 21.
augusta 2019 s cie om podpory dobrovo níctva.V
sú innosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
ob ianskej spolo nosti sa pripraví návrh mechanizmu
priamej štátnej podpory dobrovo níckych programov za
ú elom podpory dobrovo níctva v rôznych oblastiach,
vrátane podpory rozvoja dobrovo níctva ako dôležitého
piliera civilnej ochrany.
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je vzh adom
na poznatky, potreby a skúsenosti z doterajšej aplika nej
praxe potreba úpravy najmä niektorých procesných
ustanovení zákona o azyle, týkajúcich sa konania o azyle
a konania o odovzdaní do iného štátu.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na
obdobie rokov 2020-2024, kde vláda prevzala záväzok
podporova reálnu a v asnú dostupnos právnej a
psychologickej pomoci pre obete, ako aj s najvyššou
prioritou pokra ova v budovaní systémových riešení na
ochranu a podporu obetí.
Zaradenie nových psychoaktívnych látok do zoznamu
omamných a psychotropných látok na základe
rozhodnutia OSN a EÚ.
Implementácia nariadenia (EÚ) 2017/746 o
diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o
zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie
2010/227/EÚ.

29.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
406/2011 Z. z. o dobrovo níctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MV SR

30.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MV SR

31.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispolo enskej innosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MV SR

32.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MZ SR

33.

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021

MZ SR
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IV. štvr rok 2021

P. .

Názov úlohy

Gestor

34.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
578/2004 Z. z. o poskytovate och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovate ov
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Návrh zákona integrovanej prevencii a kontrole
zne is ovania životného prostredia

MZ SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti zvyšovania kompetencií vyšších
územných celkov pri manažovaní ambulantnej siete.

MZ SR

Vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky rezort aktualizuje sie ambulancií
všeobecných lekárov tak, aby sa zvýšila dostupnos
primárnej starostlivosti.
Dôvod predloženia uvedeného zákona je potreba
zjednodušenia a sprecizovania povo ovacieho procesu a
odstránenia aplika ných nedostatkov sú asného zákona.
V tejto súvislosti je potrebné rieši zmenu zákona spolu s
vytvorením informa ného povo ovacieho systému, ktorý
bude kopírova nový zákon.
V sú asnej platnej právnej úprave absentujú viaceré
inštitúty, ktorých potreba sa na základe skúseností a
podnetov ukázala ako nevyhnutná. Boli identifikované
viaceré nedostatky spôsobujúce interpreta né a aplika né
problémy v rôznych oblastiach ochrany utajovaných
skuto ností. Cie om zákona je odstráni nedostatky
identifikované v aplika nej praxi a stanovi optimálne
zásady a minimálne štandardy na vytvorenie bezpe ného
prostredia pre utajované informácie a zaistenie ich
ochrany, ako aj reflektova na vývoj medzinárodnej
bezpe nostnej situácie a implikova kritériá aktuálnych
bezpe nostných predpisov vydaných NATO a EÚ,
kladené na ochranu ich utajovaných informácií. Cie om
nového zákona je tak modernizácia a zefektívnenie
systému aplikovate ného všetkými subjektami
zapojenými do ochrany utajovaných skuto ností.

35.

36.

37.

Návrh zákona o ochrane utajovaných informácií

8. 9. 2020

MŽP SR

NBÚ

Dôvod predloženia
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38.

Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov

39.

Návrh zákona o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2021

Gestor

Dôvod predloženia

ÚGKK SR

Zosúladenie právnej úpravy v nadväznosti na úpravu
pod a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Právna
úprava má za cie upravi a spreh adni ustanovenia v
súvislosti s možnos ou pôsobenia tzv. hos ujúcich
geodetov a kartografov z lenských štátov Európskej únie
na území Slovenskej republiky vo vz ahu k výkonu
geodetických a kartografických inností. Z tohto dôvodu
je potrebné právnu úpravu doplni o ustanovenia
upravujúce spôsob uznávania odbornej kvalifikácie,
registráciu hos ujúcich autorizovaných geodetov a
kartografov, kompenza né opatrenia a spoluprácu s
registra nými orgánmi iných lenských štátov Európskej
únie a zárove zadefinova práva a povinnosti
hos ujúceho autorizovaného geodeta a kartografa.
Praktické skúsenosti z doterajšieho uplat ovania zákona.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - v širšom
kontexte realizácia Politiky lepšej regulácie.

ÚJD SR
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Gestor

Dôvod predloženia

40.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 55/2017
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

ÚV SR

41.

Návrh zákona o postavení národnostných menšín

ÚV SR

Novelizácia zákona bude potrebná v súvislosti s
Centrálnym informa ným systémom štátnej služby, ktorý
bol zriadený zákonom o štátnej službe s ú innos ou od
1.6.2017. Informa ný systém má pozostáva z 5-tich
registrov - registra výberových konaní, registra úspešných
absolventov, registra nadbyto ných štátnych
zamestnancov, registra štátnozamestnaneckých miest a
registra štátnych zamestnancov. Zákon o štátnej službe
ustanovil postupné zria ovanie jednotlivých registrov,
pri om s ú innos ou od 1.6.2017 boli zriadené pilotne
prvé tri registre - register výberových konaní, register
úspešných absolventov a register nadbyto ných štátnych
zamestnancov. Za ú elom vytvorenia dostato ného
asového priestoru na zabezpe enie nastavenia
informa ného systému, jeho implementácie a plynulej
prevádzky, došlo k posunu ú innosti zriadenia posledných
dvoch najnáro nejších registrov - registra
štátnozamestnaneckých miest a registra štátnych
zamestnancov k 1.2.2022.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v asti “Národnostné menšiny” s cie om
upravi postavenie národnostných menšín a dôsledne
aplikova a precizova ich práva garantované Ústavou
SR.

8. 9. 2020
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Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investi ných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona o rozpo tovom ur ení výnosu niektorých
daní územnej samospráve

MF SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
103/2014 Z. z. o divadelnej innosti a hudobnej innosti a
o zmne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona .
40/2015 Z. z.

MK SR

4.

Návrh zákona o koordinácii ochrany detí pred násilím na
národnej a miestnej úrovni

MPSVR SR

Cie om je podpora dobrovo ného sporenia na dôchodok
rozšírením možnosti zamestnávate a prispieva
zamestnancom na investície do dlhodobého investi ného
sporenia za obdobných podmienok ako v prípade
príspevkov do III. piliera dôchodkového sporenia.
Návrh bude predložený v závislosti na schválení a
ú innosti úpravy legislatívy da ového systému v zmysle
PVV.
Novelizácia zákona je potrebná z dôvodu riešenia
problémov vyplývajúcich z aplika nej praxe (pod a
potreby sa bude novelizova zákon . 385/1997 Z. z. o
Slovenskom národnom divadle v znení zákona .
103/2014 Z.z.a zákon . 114/2000 Z. z. o Slovenskej
filharmónii v znení zákona . 103/2014Zz.z.
Rozpracovanie koordinácie štátnej politiky v oblasti
ochrany detí pred násilím v rámci samostatného zákona o
koordinácii ochrany detí pred násilím na národnej a
miestnej úrovni, ktorý bude upravova princípy
fungovania multidisciplinárnej spolupráce relevantných
aktérov pôsobiacich v problematike ochrany detí pred
násilím.

1.

2.

Názov úlohy

I. štvr rok 2022

8. 9. 2020

MF SR
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Gestor

Dôvod predloženia
Plnenie záväzkov z Programového vyhlásenia vlády
návrhom na zjednotenie lekárskej posudkovej innosti v
oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, o.i. s
cie om odstráni duplicitné poskytovanie kompenza ných
pomôcok najmä pomôcok, ktoré sú poskytované zárove
zo systému verejného zdravotného poistenia aj zo systému
pe ažných príspevkov na kompenzáciu ažkého
zdravotného postihnutia a v takto utvorených
podmienkach pripravi právnu úpravu na financovanie
sociálnych služieb podmienených odkázanos ou na
pomoc inej fyzickej osoby ako aj príspevku na
opatrovanie a osobnú asistenciu pod a zákona .
447/2008 Z. z., a to zavedením pe ažného príspevku na
odkázanos , pod a stup a odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby.
Záväzok programového vyhlásenia vlády v oblasti rodiny,
postupne zvyšova rodinné prídavky a ich odstup ovanie
pod a veku die a a a zavies príspevok 100 eur na
za iatku školského roka na každé die a, ktoré navštevuje
1. stupe ZŠ. Cie om návrhu zákona bude zvýšenie
prídavku na die a a odstup ovanie prídavku na die a v
závislosti od veku die a a a zavedenie príspevku 100 eur
na za iatku školského roka na každé die a, ktoré si plní
povinnú školskú dochádzku.
Záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti
rodiny zjednoti výšky príspevku pri narodení die a a bez
oh adu na poradie a po et narodených detí. Cie om
návrhu zákona bude zavedenie valoriza ného
mechanizmu pre príspevok pri narodení die a a viazaný
na životné minimum.

5.

Návrh zákona o lekárskej posudkovej innosti v oblasti
sociálnych vecí a služieb zamestnanosti

MPSVR SR

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
600/2003 Z. z. o prídavku na die a a o zmene a doplnení
zákona . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

MPSVR SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení die a a a
príspevku na viac sú asne narodených detí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MPSVR SR

8. 9. 2020

I. štvr rok 2022
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11.

12.
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Gestor

I. štvr rok 2022

Dôvod predloženia

Návrh zákona o správe v školstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

MŠVVaŠ SR Systémová úprava správy v školstve vrátane vytvorenia
nového typu právnickej osoby (školská právnická osoba),
úpravy orgánov škôl, úpravy siete škôl a školských
zariadení SR a centrálneho registra škôl, školských
zariadení a elokovaných pracovísk.
Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a
MŠVVaŠ SR Zavedenie systému uznávania a validácie výsledkov
doplnení niektorých zákonov
predošlého vzdelávania v súlade s Odporú aním Rady z
20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho
vzdelávania a informálneho u enia sa (2012/C 398/01).
Vytvorenie priestoru pre intenzívnejšie zapojenie sa
stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových
organizácií do systému celoživotného vzdelávania.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Slovenskej
MV SR
národnej rady . 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
obdobie rokov 2020 až 2024 s cie om kvalitnejšieho
neskorších predpisov.
výkonu kontroly verejného poriadku a užšej spolupráce s
jednotlivými bezpe nostnými zložkami Policajného
zboru.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
MV SR
Úprava vymedzenia horských oblastí, kde je nevyhnutná
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení
pôsobnos Horskej záchrannej služby z h adiska
neskorších predpisov
náro nosti záchranných akcií a posilnenie oprávnení
príslušníkov Horskej záchrannej služby pri výkone
kontrolnej innosti v rámci zverených zákonných
pôsobností.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
Zavedenie motiva ných mechanizmov na podporu
MZ SR
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
starostlivosti o zdravie v súlade s cie mi stanovenými v
doplnení zákona . 95/2002 Z.z.o pois ovníctve a o
Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

8. 9. 2020
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13.

Návrh zákona o Slovákoch žijúcich v zahrani í

14.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých
ob ania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej
menšine tvoria najmenej 20 % obyvate stva v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky . 534/2011 Z.z.

15.

Návh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .184/1999
Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení
neskorších predpisov

8. 9. 2020

Gestor

I. štvr rok 2022

Dôvod predloženia

MZVaEZ SR Vypracovanie nového návrhu zákona o Slovákoch
žijúcich v zahrani í vyplýva z Programového vyhlásenia
vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024, na základe
ktorého sa vláda SR zaviazala prehodnoti fungovanie a
kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahrani í,
zmodernizova koncepciu štátnej politiky starostlivosti o
Slovákov žijúcich v zahrani í, vyhodnoti a upravi
proces doterajšieho ude ovania dotácií, vrátane
zjednodušenia ude ovania tzv. minigrantov.
ÚV SR
Novelu nariadenia vlády predpokladá zákon . 184/1999
Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení
neskorších predpisov pod a § 2 ods. 1 a 7c ods. 2. V
súlade s týmito ustanoveniami sa bude novelizova
zoznam obcí nariadenia, pri om nastane zmena kvóra pre
vznik práva používa jazyk národnostnej menšiny v
úradnom styku v obciach, v ktorých obyvatelia
národnostných menšín tvoria najmenej 15 % z
dovtedajších 20 %, a to na základe vyhlásenia výsledkov
S ítania obyvate ov, domov a bytov v roku 2021.
ÚV SR
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v asti “Národnostné menšiny” s cie om
rozšíri pôsobnos zákona na vyššie územné celky.
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Dôvod predloženia

MDV SR

Dôvod predloženia vyplýva z Programového vyhlásenia
vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 (str. 83), v rámci
aktivít MDV SR v súvislosti s harmonizáciou verejnej
osobnej dopravy. Návrh zákona o verejnej osobnej
doprave vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných
prepravných podmienok medzi železni nou, prímestskou
autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou
a stanoví pravidlá a štandardy tejto dopravy, zoh ad ujúc
spolo enskú pridanú hodnotu a finan nú udržate nos s
cie om umožnenia cestovania na jeden prepravný doklad
všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo
verejnom záujme.
Cie om navrhovanej právnej ·pravy bude závies do
oblasti povinných deponátov štandardné pravidlá a
postupy s dôrazom na základnú funkciu povinného
deponátu, ktorou je uchovanie hodnoty národného
kultúrneho dedi stva budúcim generáciám. Oproti
sú asnosti s oh adom na funkciu povinného deponátu,
medzinárodné štandardy, ale aj ve kos mediálneho trhu a
náklady spojené s odovzdávaním povinných deponátov,
sa plánuje zredukova po et ur ených právnických osôb,
ktorým bude povinný deponát odovzdávaný.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020-2024 v nadväznosti na potreby vyplývajúce z novej
Obrannej stratégie SR a Bezpe nostnej stratégie SR,
koncep ných dokumentov na úseku obrany a bezpe nosti
štátu a poznatky z aplika nej praxe s dôrazom na
skvalitnenie riadenia obrany štátu.

1.

Návrh zákona o verejnej osobnej doprave

2.

Návrh zákona o povinných deponátoch periodických
publikácií a neperiodických publikácií

MK SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov

MO SR

8. 9. 2020

II. štvr rok 2022
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4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov

MO SR

5.

Návrh zákona, ktorým sa dop a zákon . 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní po nohospodárskej pôdy a o zmene
zákona . 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole zne is ovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva
po nohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MPRV SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020-2024 v nadväznosti na potreby vyplývajúce z novej
Obrannej stratégie, Bezpe nostnej stratégie SR,
koncep ných dokumentov na úseku obrany a bezpe nosti
štátu a poznatky z aplika nej praxe s dôrazom na
skvalitnenie riadenia a velenia ozbrojeným silám SR.
Cie om navrhovaného zákona je v nadväznosti na
Programové vyhlásenie vlády SR nastavi mechanizmus
opatrení proti alšiemu zaberaniu po nohospodárskej
pôdy.

6.

7.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o štátnom lesnom
ekofonde

8. 9. 2020

MPRV SR

MPRV SR

Cie om navrhovaného zákona je v nadväznosti na
Programové vyhlásenie vlády SR upravi právny rámec
vlastníckych vz ahov k pôde v súlade s Ústavou SR a
nastavi mechanizmus, ktorý zabráni špekulatívnym
predajom pôdy.
Cie om je vypracovanie a schválenie legislatívneho
zámeru zákona o štátnom lesnom ekofonde, ktorým sa
zabezpe ia finan né prostriedky na reprodukciu a
zve a ovanie lesa v Slovenskej republike so zrete om na
plnenie všetkých jeho funkcií, na odstra ovanie
následkov pôsobenia škodlivých inite ov na les a na
ekologizáciu lesného hospodárstva. Podporí sa najmä
prechod na prírode blízke hospodárenie. Na základe
posúdenia legislatívneho zámeru bude vypracovaný návrh
zákona o štátnom lesnom ekofonde.
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8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov

9.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 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

10.

8. 9. 2020

II. štvr rok 2022

Gestor

Dôvod predloženia

MPSVR SR

Zavedenie dobrovo ného nemocenského poistenia
študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytova
výlu ne materské. Pred ženie ochranných lehôt a zvýšenie
príspevku v materstve a rodi ovského príspevku pre
študentky I., II. a III. stup a vysokoškolského štúdia, s
tým, že budú pobera rodi ovský príspevok vyššej
kategórie.Pred ženie ochrannej lehoty pri otehotnení po
strate zamestnania na 6 mesiacov a ochrannej lehoty pre
ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie (stratili
prácu), ak porodia do 14 mesiacov od zániku
nemocenského poistenia.Zavedenie režimu utajeného
tehotenstva, po as ktorého bude ma žena nárok na
nemocenské dávky a môže požiada o utajený
pôrod.Vytvorenie poberate om príspevku na opatrovanie
možnosti následného poberania podpory v
nezamestnanosti poberate om príspevku na opatrovanie.
Opatrenia na vyjadrenie medicínskej vôle pacientom v
súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej
republiky.

MZ SR

MŽP SR

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024.
Vytvorenie podmienok na zvýšenie miery energetického
zhodnocovania komunálneho odpadu vzniknutého na
Slovensku. Zavedenie povinnosti množstvového zberu
odpadu, prípadne v kombinácii s paušálnym
poplatkom.Zefektívnenie rozšírenej zodpovednosti
výrobcov.
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V reakcii na o akávané prijatie (Európskeho klimatického
predpisu) je zvýšená potreba prija obdobnú legislatívu aj
na národnej úrovni. Spreh adní sa tým a sformalizujú
k ú ové klimatické ciele a povinnosti subjektov za
ú elom plnenia medzinárodného a európskeho
klimatického práva.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v oblasti týkajúcej sa zodpovednej ochrany
životného prostredia, cie om úpravy je celková zmeny
systému nakladania s triedeným zberom z odpadov z
obalov a neobalov.

11.

Návrh zákona o zmene klímy

MŽP SR

12.

Návrh zákona o obaloch

MŽP SR

8. 9. 2020

II. štvr rok 2022
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MK SR

Tvorba nového zákona vychádza z potreby múzejníctva
reagova na sú asné výzvy a iné právne predpisy,
dotýkajúce sa problematiky zbierkových predmetov.
Tento zákon bude obsahova novopripravované štandardy
múzeí a galérií zamerané na bezpe nos .
Z dôvodu rozsahu zmien, vyplývajúcich z praxe a
európskej legislatívy je potrebné vypracova novelu
nariadenia vlády, ktorým sa ustanovia pravidlá
poskytovania pomoci vo v elárskom sektore v súlade s
Nariadením EP a Rady (EÚ) . 1308/2013, ktorým sa
vytvára spolo ná organizácia trhov s po nohospodárskymi
výrobkami, delegovaným Nariadením komisie (EÚ)
2015/1366, ktorým sa dop a nariadenie EP a Rady EÚ .
1308/2013, pokia ide o pomoc v odvetví v elárstva a
Vykonávacím Nariadením komisie (EÚ) 2015/1368,
ktorým sa stanovujú pravidlá uplat ovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1308/2013,
pokia ide o pomoc v sektore v elárstva.
Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo
distribúciu mlie nych výrobkov a výrobkov z ovocia a
zeleniny v novom školskom roku 2022/2023.

1.

Návrh zákona o múzeách a galériách a o ochrane
zbierkových predmetov

2.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie
opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre
sektor v elárstva

MPRV SR

3.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a
distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre
deti a žiakov v školách
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu ob anov Slovenskej
republiky a registri obyvate ov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov.

MPRV SR

4.

5.

8. 9. 2020

III. štvr rok 2022

MPSVR SR

MV SR

Záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti
zamestnanosti, týkajúci sa reformy pomoci v hmotnej
núdzi, tak aby bola nastavená motiva ne a diferencovane.
Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe s cie om korektnej úpravy údajovej
základne v registri.
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6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 301/1995 Z. z. o rodnom
ísle v znení záíkona . 515/2003 Z.z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Slovenskej
národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov

MV SR

7.

8.

Návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme

9.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 55/2017
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

8. 9. 2020

III. štvr rok 2022

Dôvod predloženia

Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe s cie om zníženia byrokratickej zá aže
pre cudzincov.
MV SR
Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe s cie om zjednodušenia niektorých
procesných úkonov vykonávaných v rámci objas ovania a
prejednávania priestupkov, vrátane zapracovania
základných zásad trestného konania, ktoré je potrebné
použi v rámci správneho trestania.
MV SR, MZ Návrh nového zákona bude predložený v nadväznosti na
schválenie nelegislatívneho materiálu „Koncepcia
SR
organizácie a rozvoja integrovaného záchranného
systému“, ktorej schválenie je plánované do konca roka
2021.
Novelizácia zákona bude potrebná v nadväznosti na
ÚV SR
schválenie Koncepcie odme ovania a Koncepcie
zavedenia a rozvoja líderstva, ktoré je Úrad vlády SR
povinný vypracova a predloži na rokovanie vlády SR na
základe Stratégie riadenia udských zdrojov v štátnej
službe na roky 2015 – 2020. Výsledkom koncepcií má
by nastavenie nového systému odme ovania, ktorý bude
zameraný na zjednotenie platových tried a vytvorenie
platových pásiem tak, aby boli podporené princípy
rovnakého a spravodlivého odme ovania, ako aj
kariérneho rastu. Zmena princípov odme ovania ako
dôležitého nástroja na riadenie udských zdrojov vyplýva
tiež z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie
rokov 2020 – 2024.
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MDV SR

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.
Predkladá sa 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.
V oblasti ekonomickej kriminality týkajúcej sa
nehospodárneho nakladania s majetkom vo vlastníctve
štátu a samosprávy, odha ovania neoprávnených
nadmerných odpo tov DPH, znižovania únikov na DPH,
zníženia medzery vo výbere DPH na priemer EÚ,
zvýšenia podielu zda ovania spotreby, majetku a
negatívnych externalít, zníženia zda ovania ekonomickej
aktivity a nerovnomerného za aženia sektorov
ekonomiky, posilnenia úlohy environmentálnych daní a
prehodnotenia dodato ných schém smerom k
motivovaniu k zelenému správaniu, zabezpe i
legislatívne zmeny vo všetkých da ových zákonoch
najmä v zákonoch o spotrebných daniach ale aj v
da ovom poriadku.

1.

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

2.

Návrh zákona o štátnom rozpo te na rok 2023

MF SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov

MF SR

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2022
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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

MF SR

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

MF SR

Prehodnotenie pokút tak, aby ich výška bola
proporcionálna s mierou previnenia, s cie om
predchádza likvida ným pokutám v neodôvodnených
prípadoch, zavedenie systému „druhej šance“ , možnosti
nápravy bez sankcie pri porušení povinností v rozsahu
neohrozujúcom zdravie, odha ovanie inností
poškodzujúcich ekonomické záujmy SR, najmä v
podnikoch s majetkovou ú as ou štátu, nevýhodný
odpredaj štátneho majetku.
Adresnejšie a jednoduchšie riešenie nepreh adných
da ových a odvodových ú av a výnimiek fungujúcich
pod a odlišných pravidiel, zmena legislatívy umož ujúca
pracujúcim prispieva k dôchodku rodi ov ur itým
percentom z vymeriavacieho základu, napríklad asignácia
odvodov, zvýšenie atraktivity podnikania najmä
zjednodušením štartu podnikania, a to zavedením
jednotného da ovo-odvodového paušálu pre živnostníkov
a malé podniky, zavedenie univerzálnej vo nej živnosti,
efektívny rozvoj rodinného podnikania , podnikanie
mladých, i žien alebo seniorov,riešenie problémov
ve kých firiem, stimulácia dopytu po domácom
cestovnom ruchu prostredníctvom zavedeného príspevku
na rekreáciu, prehodnotenie mechanizmu jeho fungovania
tak, aby bol nápomocný pri reštarte cestovného ruchu po
skon ení pandémie, v dôsledku podpory zvyšovania
majetkových daní z nehnute ností kompenzovanie
znížením da ovo-odvodového za aženia
nízko-príjmových skupín obyvate stva vrátane posilnenia
odpo ítate nej položky pre nízko-príjmových.

8. 9. 2020
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6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

MF SR

7.

Návrh zákona o elektronickej registra nej pokladnici

MF SR

8.

MK SR

9.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 270/1995 Z. z. o štátnom
jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o ochrane živo íšnych genetických zdrojov

MPRV SR

10.

Návrh zákona o akvakultúre

MPRV SR

11.

Návrh zákona o osobitnom konaní na identifikáciu
vlastníctva pozemkov nezistených vlastníkov

MPRV SR

Podpora v podobe da ových opatrení, teda finan ná
podpora z rozpo tu verejnej správy pri prenájme
súkromných izieb v rodinných domoch s kapacitou
menšou ako 10 lôžok vo vidieckych turistických
oblastiach Slovenska – v obciach menších ako 5000
obyvate ov, aj ako podpora a reštart cestovného ruchu po
skon ení pandémie, podpora zvyšovania majetkových
daní z nehnute ností kompenzované znížením
da ovo-odvodového za aženia nízko-príjmových skupín
obyvate stva.
Dosahovanie medzinárodne porovnate ných výsledkov v
boji proti da ovým únikom.
Pod a výsledkov šiestej správy o stave používania
štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ktoré sa
vypracúva pod a § 10 zákona NR SR . 270/1995 Z. z.
Cie om zákona je stanovi podmienky na ochranu
genetických zdrojov hospodárskych zvierat, ím sa
zabezpe í trvalo udržate né využívanie a zachovanie
biologickej rôznorodosti zvierat, ktoré sa využívajú pre
výživu udí a po nohospodárstvo.
Novým zákonom o rybárstve . 216/2018 vypadla
problematika hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry) z
legislatívy SR. Je preto potrebné podmienky výkonu
akvakultúry ustanovi v samostatnom predpise.
Navrhovaným zákonom budú implementované aj
európske predpisy v oblasti akvakultúry.
Cie om navrhovaného zákona je v nadväznosti na
Programové vyhlásenie vlády SR nastavi mechanizmus
dôslednej identifikácie pôvodných vlastníkov a ich
dedi ov.

8. 9. 2020
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Cie om navrhovaného zákona je v nadväznosti na
Programové vyhlásenie vlády SR nastavi mechanizmus
procesov pre nápravy zrejmých krívd spôsobených v
konaniach o obnove evidencie pozemkov a právnych
vz ahov k nim (ROEP).
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na
obdobie rokov 2020 – 2024 prija zmeny, ktoré odstránia
zbyto nú byrokraciu, zjednodušia podmienky predaja z
dvora tak, aby nebola dotknutá bezpe nos potravín,
ochrana spotrebite a ani rovnos príležitostí ú astníkov
na trhu.
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na
obdobie rokov 2020 – 2024 prija zmeny, ktoré odstránia
zbyto nú byrokraciu, zjednodušia podmienky predaja z
dvora tak, aby nebola dotknutá bezpe nos potravín,
ochrana spotrebite a ani rovnos príležitostí ú astníkov
na trhu.

12.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

MPRV SR

13.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

MPRV SR

14.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky . 360/2011
Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živo íšneho pôvodu a dodávanie
mlieka a mlie nych výrobkov kone nému spotrebite ovi a
iným maloobchodným prevádzkar am v znení nariadenia
vlády . 100/2016 Z.z.

MPRV SR

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2022
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Gestor

Dôvod predloženia

15.

Návrh zákona o štátnych sociálnych dávkach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MPSVR SR

16.

Návrh zákona o doh ade nad kvalitou výkonu v oblasti
sociálnych vecí a rodiny

MPSVR SR

Záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR v
oblastiach rodiny, sociálnych služieb a kompenzácií
sociálnych dôsledkov ažkého zdravotného postihnutia
týkajúci sa: - zvýšenia a zflexibilnenia rodi ovského
príspevku a príspevku na starostlivos , naviazanie na rast
priemernej mzdy a úpravu podmienok ich poskytovania, zmeny systému poskytovania štátnych sociálnych dávok
tak, aby boli proaktívne, prioritne bez potreby osobného
kontaktu s orgánom štátnej správy a s využitím už
existujúcich informácií a informa ných zdrojov, ktorými
štát disponuje, - zjednodušenia legislatívy štátnych
sociálnych dávok prostredníctvom komplexnej právnej
úpravy s využitím už existujúcich informácií a
informa ných zdrojov. Cie om návrhu zákona bude
zavedenie komplexnej legislatívnej úpravy štátnych
sociálnych dávok (jeden zákon pre štátne sociálne dávky),
v rámci ktorej sa upraví poskytovanie rodi ovského
príspevku a príspevku na starostlivos o die a.
Záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR vytvori
funk ný systém nezávislej kontroly s ažností a doh adu
nad poskytovaním sociálnych služieb ako aj potreba
inštitucionálneho a obsahového riešenia monitorovania a
hodnotenia kvality v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, poskytovania štátnych sociálnych
dávok, pomoci v hmotnej núdzi a kompenzácií ažkého
zdravotného postihnutia.

8. 9. 2020
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17.

Návrh zákona o osved ovaní listín a podpisov na listinách
okresnými úradmi a obcami

MV SR

18.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 300/1993 Z. z. o mene a
priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dop a zákon . 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MV SR

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

MV SR

Komplexné riešenie problematiky osved ovania listín a
podpisov v pôsobnosti obcí a okresných úradov.Je
nevyhnutné upravi najmä vymedzenie listín, ktoré obce a
okresné úrady môžu osved ova , postup pri osved ovaní
listín, ktoré obsahujú ochranné prvky, prípadne
viacjazy ných listín. Upravi postup pri osved ovaní
podpisov, umožni za ur itých podmienok aj osved enie
podpisu pre použitie v zahrani í. Upravi rozsah a spôsob
vedenia evidencie. Vzh adom na predpokladaný rozsah
vecných zmien navrhujeme pripravi nový zákon.
Novela zákona reagujúca na poznatky a potreby
aplika nej praxe najmä s cie om zefektívnenia a
zjednodušenia zápisu priezviska v rodnom liste die a a
pod a tradície alebo právneho poriadku iného štátu a
odstránenia duplicitnej úpravy ženského priezviska bez
koncovky slovenského prechy ovania (úprava je
ustanovená v zákone o matrikách). Cie om novelizácie
zákona o rodine je najmä odstránenie niektorých tvrdostí
platnej právnej úpravy a u ah enie výkonu niektorých
inštitútov matri nej agendy v praxi (najmä uzavretie
manželstva pred iným ako vecne a miestne príslušným
matri ným úradom a ur enie poradia priezvisk, ktoré
musia snúbenci vyhlási pri uzavieraní manželstva).
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „Efektívna verejná správa“ s
oh adom na výsledky analýzy bezpe nostných rizík
elektronického hlasovania a s cie om úpravy
preukazovania ú asti voli ov vo vo bách do NR SR za
ú elom získania z avy 10% z poplatkov štátu a úpravy
elektronickej registrácie voli ov pre vo by do NR SR zo
zahrani ia prostredníctvom inteligentnej aplikácie.

8. 9. 2020
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20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
578/2004 Z. z. o poskytovate och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o ochrane druhov vo ne žijúcich
živo íchov a vo ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s
nimi

MZ SR

Zariadenie nových psychoaktívnych látok do zoznamu
omamných a psychotropných látok na základe
rozhodnutia OSN a EÚ.
Úpravy súvisiace so zavedením vyššej ochrany pacientov
vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky.

21.

22.

8. 9. 2020

MZ SR

MŽP SR

Dôvodom predloženia návrhu nového zákona je najmä
potreba zjednotenia viacerých oblastí právnej úpravy
sú asne platného zákona, ktorý už bol viackrát
novelizovaný a jeho doplnenia o nieko ko nových oblastí
právnej úpravy. Návrh nového zákona by reflektoval na
potreby transformova proces povo ovania výnimiek a
vydávania povolení do elektronického prostredia;
regulova obchodovanie s ohrozenými druhmi na
internete; spreh adni právnu úpravu preukazovania
pôvodu a spôsobu nadobudnutia exemplárov pre
zjednodušenie a zefektívnenie následnej kontroly;
regulova držbu niektorých skupín exotických živo íchov,
obchodovanie s ktorými má nepriaznivý vplyv na ich
ochranu v prirodzenom prostredí a držba ktorých môže
predstavova riziko pre zdravie a bezpe nos osôb a
upravi kompetencie, spôsob správy a nakladania s
exemplármi, ktoré sa stali majetkom štátu.
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1.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov

MK SR

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Slovenskej
národnej rady . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

MV SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov

MV SR

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Slovenskej
národnej rady . 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislave v znení neskorších predpisov.

MV SR

5.

Návrh zákona o ochrane svedka

MV SR

Aplikácia zákona vyvoláva potrebu prehodnoti niektoré
ustanovenia resp. upravi existujúcu právnu úpravu
ochrany pamiatkového fondu, pamiatkového výskumu a
potrebu upravi reštaurovanie pamiatkového fondu a
zbierkových predmetov vrátane inštitucionálneho riešenia
v zria ovate skej pôsobnosti MK SR.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „Otvorená samospráva s ú as ou
udí“ a v asti „Efektívna verejná správa“ s cie om
podpory budovania transparentnosti a otvorenosti.
Sú as ou návrhu zákona bude aj riešenie vybraných
problémov aplika nej praxe vo fungovaní samosprávy.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „Otvorená samospráva s ú as ou
udí“ a v asti „Efektívna verejná správa“ s cie om
podpory budovania transparentnosti a otvorenosti.
Sú as ou návrhu zákona bude aj riešenie vybraných
problémov aplika nej praxe vo fungovaní samosprávy.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „Otvorená samospráva s ú as ou
udí“ a v asti „Efektívna verejná správa“ s cie om
podpory budovania transparentnosti a otvorenosti.
Sú as ou návrhu zákona bude aj riešenie vybraných
problémov aplika nej praxe vo fungovaní samosprávy.
Potreba riešenia problémov plynúcich z doterajšej
aplika nej praxe, ktoré sa vyskytujú po as vykonávania
programu ochrany, ale aj po jeho ukon ení.

8. 9. 2020
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Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia
Predmetom novelizácie zákona budú úpravy vyplývajúce
z Koncepcie bezpe nostného systému SR a skúseností z
aplika nej praxe v oblasti spolupráce s dobrovo níckymi
organizáciami, ktorých predmetom innosti je ochrana
života, zdravia, majetku a humanitárna pomoc.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „ Krízové riadenie a civilná ochrana“
s cie om modernizácie systému kritickej infraštruktúry,
pružného reagovania na bezpe nostné hrozby a
reflektovania zmien v Bezpe nostnej stratégii Slovenskej
republiky a Obrannej stratégii Slovenskej republiky.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024 v asti „ Podnikate ské prostredie“ s cie om
zavedenia „ univerzálnej vo nej živnosti“ .Sú as ou
návrhu bude aj zníženie po tu regulácii, zníženie
administratívneho za aženia a rozšírenie služieb
jednotných kontaktných miest.

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvate stva v znení neskorších predpisov

MV SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon . 45/2011
Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších
predpisov

MV SR

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov

MV SR

8. 9. 2020

I. štvr rok 2023
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1.

Návrh zákona o kultúre národnostných menšín

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na
vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona . 280/2017 Z.
z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a
rozvoji vidieka a o zmene zákona . 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investi ných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona .
355/2019 Z. z.

8. 9. 2020

II. štvr rok 2023

Gestor

Dôvod predloženia

MK SR

Návrh zákona o kultúre národnostných menšín vychádza z
PVV SR na obdobie rokov 2020-2024 , v ktorom je
zakotvené vytvorenie absentujúceho legislatívneho rámca
na zabezpe enie rozvoja kultúry príslušníkov
národnostnch menšín a tzv. nových menšín na zemí
Slovenska, ako aj zreformovanie inštitucionálneho
zabezpe enia, legislatívneho prostredia a finan ných
mechanizmov podpory rozvoja kultúry príslušníkov
národnostných menšín. Základným ú elom navrhovaného
zákona je zjednoti a zadefinova základné pojmy,
stanovi stabilnú a funk nú inštitucionálnu základ u a
posilni samosprávny princíp rozvoja kultúry
národnostných menšín. Strategickým podkladom pre
prijatie navrhovaného zákona je pripravovaná Stratégia
rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry
národnostných menšín Slovenskej republiky do roku
2030, na implementáciu ktorej sa vláda SR zaviazala v
PVV SR a ktorá bude v zmysle uznesenia vlády SR . 317
z 25. júna 2019 predložená na rokovanie vlády SR do 31.
decembra 2020.
Úprava niektorých ustanovení zákona z h adiska zistení
aplika nej praxe, najmä za ú elom zefektívnenia výkonu
dozornej innosti v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z
dreva na vnútorný trh.

MPRV SR
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Názov úlohy

3.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o štátnych lesných
podnikoch

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
578/2004 Z. z. o poskytovate och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych
škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

5.

8. 9. 2020

II. štvr rok 2023

Gestor

Dôvod predloženia

MPRV SR

Cie om je zavies transparentné kreovanie riadiacich a
kontrolných orgánov podniku, pravidlá hospodárenia
podniku, pravidlá správy lesného majetku štátu,
právomoci jednotlivých lenov vedenia lesných podnikov,
pravidlá odme ovania a kariérneho postupu
zamestnancov lesných podnikov, rizikový manažment
podniku a dozor nad lesnými podnikmi vrátane ú asti
verejnosti.
Úprava vyberania poplatkov v súlade s cie mi
stanovenými Programovým vyhlásením vlády Slovenskej
republiky.

MZ SR

MŽP SR

Zlepši vykonávanie zákona v nadväznosti na získané
poznatky z praxe (vykonávanie štátnej správy a štátneho
dozoru v oblasti prevencie a nápravy environmentálnych
škôd).
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Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v znení neskorších predpisov

8. 9. 2020

II. štvr rok 2023

Gestor

Dôvod predloženia

ÚGKK SR

Ke že technologický pokrok v oblasti geodézie a
kartografie od roku 1995 bol enormný, je potrebné
reflektova zmeny v nasledovných oblastiach: - nanovo
naformulova kompetencie na úseku geodézie a
kartografie medzi jednotlivými subjektmi (ÚGKK SR,
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a iné) s
prihliadnutím na moderné technológie na zaznamenávanie
a zobrazovanie objektov a javov na zemskom povrchu
(napr. využívanie lietadiel a iných pilotovaných aj
nepilotovaných zariadení s cie om zjednoduši a
spreh adni možnosti ich využívania), - rieši
problematiku odborných inností v geodézii, kartografii a
tvorbe geoinforma ných systémov z poh adu ich
vykonávania a autorizácie, - zadefinova ochranu
geodetických bodov a zariadení geodetických bodov,
pri om prednostne chráni najmä tie geodetické body,
ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémovú innos
špeciálnych služieb poskytovaných rezortom (napr.
permanentné stanice SKPOS, absolútne gravimetrické
body alebo významné nivela né body), - zadefinova
pojem „ štátna dokumentácia“ . V ase, ke sa zákon v
roku 1995 formuloval, neexistoval informa ný systém
geodézie, kartografie a katastra nehnute ností, ale len
štátna dokumentácia v listinnej podobe, - upravi a
prehodnoti povinnosti pri vykonávaní geodetických a
kartografických inností pri leteckom snímkovaní a
leteckom skenovaní, - upravi problematiku zoznamu
stavieb na základe doterajšej aplika nej praxe.
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1.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky .
200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a
distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre
deti a žiakov v školách

MPRV SR

8. 9. 2020

III. štvr rok 2023

Dôvod predloženia
Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo
distribúciu mlie nych výrobkov a výrobkov z ovocia a
zeleniny v novom školskom roku 2023/2024.
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Názov úlohy

Gestor

Dôvod predloženia

MDV SR

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.
Predkladá sa 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.
Zabezpe enie jedného unikátneho portálu na podávanie
hlásení a výkazov spolu s návodom na ich vyplnenie,
vysvetlením zákonných predpisov pre firmy a preh adom
povinností ob ana a podnikate a vo i orgánom verejnej
správy..Presadenie ú inných opatrení proti dosadzovaniu
„ bielych koní“ do obchodných spolo ností, právne
nástupníctvo pri prepise firmy až po predložení
kompletného ú tovníctva v elektronickej podobe na
kontrolu da ovému úradu za ú elom aj spätného
vyvodenia trestnej zodpovednosti.
Zavedenie dane z nehnute ností na hodnotovom princípe
a charaktere využívania nehnute nosti, potreba rozvoja
nájomného bývania, zavedenie princípu nájomné byty by
mali by zdanené menej a prázdne nehnute nosti viac.

1.

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

2.

Návrh zákona o štátnom rozpo te na rok 2024

MF SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

MF SR

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

MF SR

8. 9. 2020
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Gestor

Dôvod predloženia
Legislatívna podpora pre Finan né riadite stvo SR ,
implementácia smerníc EÚ, reakcia na výstupy peer
reviews a odporú ania OECD, potreby aplika nej praxe
pri výmene informácií, zintenzívnenie práce pri
modernizácii a rozširovaní zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia, efektívne využívanie informácií získaných z
medzinárodnej výmeny informácií na zamedzenie
znižovania základu dane presunom zisku do zahrani ia v
duchu boja proti da ovým únikom.
Legislatívna podpora pre Finan né riadite stvo SR ,
implementácia smerníc EÚ, reakcia na výstupy peer
reviews a odporú ania OECD, potreby aplika nej praxe
pri výmene informácií, zintenzívnenie práce pri
modernizácii a rozširovaní zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia, efektívne využívanie informácií získaných z
medzinárodnej výmeny informácií na zamedzenie
znižovania základu dane presunom zisku do zahrani ia v
duchu boja proti da ovým únikom.
Posúdenie zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty v
súlade s právom EÚ na všetky služby v cestovnom ruchu
a to pod a smernice EÚ o spolo nom systéme DPH s
kvantifikáciou vplyvov na rozpo et verejnej správy.
Spreh adnenie a skvalitnenie legislatívy v oblasti ochrany
spotrebite a v nadväznosti na rozpracovanie
Programového vyhlásenia vlády SR.

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o
finan ných ú toch na ú ely správy daní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MF SR

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri
správe daní v znení neskorších predpisov

MF SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov

MF SR

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon . 170/2018 Z. z. o
zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu,
niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

MH SR

8. 9. 2020
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9.

Návrh legislatívneho zámeru jednotného zákona o lesoch
a ochrane prírody

MPRV SR

10.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znneí neskorších
predpisov

MPSVR SR

11.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
581/2004 Z. z. o zdravotných pois ovniach, doh ade nad
zdravotnou starostlivos ou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

12.

8. 9. 2020

MZ SR

MŽP SR

IV. štvr rok 2023

Dôvod predloženia
Cie om je vypracovanie a schválenie legislatívneho
zámeru jednotného zákona o ochrane prírody a krajiny,
ktorý, pri rešpektovaní princípov trvalo udržate ného
rozvoja, bude záväzným podkladom pre vypracovanie
všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý odstráni
sú asné rozpory lesníkov a ochranárov v prospech lesa.
Zlepšenie celkovej transparentnosti dôchodkového
systému a informovanosti ob anov o predpokladanej
výške dôchodku zo všetkých troch pilierov
prostredníctvom každoro ného, elektronicky zasielaného
informa ného listu pod a vzoru „ oranžovej obálky“ .
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky opatreniami na zníženie doplatkov za lieky.
Revízia smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a
rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými
kvótami skleníkových plynov v spolo enstve, a ktorou sa
mení a dop a smernica Rady 96/61/ES, ktorá vyplýva z
Európskej zelenej dohody.
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13.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky . 162/1995 Z. z. o katastri
nehnute ností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnute nostiam (katastrálny zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon .
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2023

Gestor

Dôvod predloženia

ÚGKK SR

Vláda SR si v programovom vyhlásení na roky 2020 –
2024 dala za cie vypracova nový Ob iansky zákonník.
V nadväznosti na uvedené bude potrebné zoh adni novú
právnu úpravu vecných práv a neplatnosti právnych
úkonov. Zárove bude tiež potrebné posilni ochranu
dobrej viery v správnos údajov katastra nehnute ností.
Aplika ná prax si alej vyžaduje dokon i celý proces
elektronizácie overovania geometrických plánov.
Kompletnou elektronizáciou celého procesu overovania
geometrického plánu sa zabezpe í jeho zjednodušenie a
zrýchlenie, o má priaznivý dopad tak na podnikate ské
prostredie ako aj na ob ana, ktorý potrebuje v krátkom
ase rieši konkrétne životné situácie. Prechod na
elektronický geometrický plán umožní vybudova
centrálne úložisko overených geometrických plánov, o
vo ve kej miere prispeje k transparentnosti a zvýšeniu
kvality overovania geometrických plánov. Právna úprava
tiež potrebuje zoh adni skuto nosti týkajúce sa
využívania elektronických služieb katastra nehnute ností.
Uvedený zákon je základným pracovnoprávnym
predpisom upravujúcim oblasti výkonu práce vo verejnom
záujme (tzv. verejná služba). Zákon pochádza z roku
2003, jeho po etné novelizácie mali charakter iba
iastkových úprav, ktoré nepredstavovali zásadnejšiu
reformu právnych vz ahov v oblasti verejnej služby. V
zákone chýbajú mnohé oblasti, ktoré by mali by aspo
rámcovo upravené alebo ich úprava je stru ná a
nedostato ná. Vzh adom na uvedené je potrebné
zásadnejším spôsobom zreformova legislatívu
upravujúcu pracovnoprávne vz ahy v oblasti výkonu
práce vo verejnom záujme.

ÚV SR
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Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dop a
nariadenie vlády . 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných inností pri výkone práce vo
verejnom záujme a o ich zmenách a dop aní v znení
neskorších predpisov

8. 9. 2020

IV. štvr rok 2023

Gestor

Dôvod predloženia

ÚV SR

Aktuálne nariadenie obsahuje pomerne rozsiahly zoznam
jednotlivých inností, ktoré sa vo verejnej službe
vykonávajú a má slúži predovšetkým na správne
zaradenie zamestnancov do platových tried. Katalóg
obsahuje ve a inností, ktoré sú už v sú asnosti
neaktuálne, okrem toho je system ve mi komplikovaný. Z
tohto dôvodu bude potrebné pristúpi k prehodnoteniu
existencie katalógu pracovných inností v sú asnej
podobe, prípadne k jeho nahradeniu iným, jednoduchším,
efektívnejším systémom.

Celkový po et úloh 204
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