PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA MESIACE JÚN AŽ DECEMBER 2016
P.č.

Názov úlohy

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o
prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky
nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
167/2009 Z. z.
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a
priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov
3. Návrh transplantačného zákona

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov
5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o
hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
02.06.2016

ÚOŠS

Jún

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18.
novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných
zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu.
Transpozičná lehota uplynie 9. decembra 2016.
MPaRV SR Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/11 z
5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici
Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a
priadnych rastlín.
Kompletná úprava transplantácií orgánov, tkanív a buniek,
MZ SR
vrátane povinnej transpozície smerníc Komisie EÚ: a)
Smernica komisie EÚ 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa
mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické
požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek a b)
Smernica komisie EÚ 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa
vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy
overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti
dovážaných tkanív a buniek.
Transpozícia prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a
MŽP SR
Rady 2013/39/EÚ, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES
2008//105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej
politiky. Transpozícia smernice Komisie 2014/80/EÚ,
ktorou sa mení príloha II k smernici EP a Rady 2006/118/ES
o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením
kvality.
Zapracovanie pripomienky Komisie k prebratiu smernice EP
MŽP SR
a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred
znečistením a zhoršením kvality.
Navrhujeme novelizáciu predmetnej právnej normy v
ÚPPVII,
nadväznosti na prijatie nového zákona o verejnom
MF SR
obstarávaní.
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Názov úlohy

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
02.06.2016

ÚOŠS

Júl

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Vykonanie čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú
opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a
ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe
a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických
komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012
o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach
v rámci Európskej únie.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.
MF SR

MF SR

Úprava niektorých ustanovení z hľadiska zistení aplikačnej
praxe.

MS SR

Prijatie zákonnej úpravy je potrebné na účely zabezpečenia
plnenia úloh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky pri poskytovaní dotácií v oblasti ľudských práv.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a
smernica Komisie 2006/70/ES.Implementácia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 20. mája 2015 č.
2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných
prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1781/2006.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a
pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci
vnútropodnikového presunu.

MV SR,
MF SR,
MS SR, NBS

MV SR,
MPSVR SR,
MŠVVaŠ SR
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ÚOŠS

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
9. Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 346/2013 Z. z. o
obmedzení používania určitých nebezpečných látok v
elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorým
sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

02.06.2016

MŽP SR

Júl

Dôvod predloženia
Predmetom zmeny zákona budú opatrenia, ktorých cieľom je
predchádzanie a zabránenie nedostatku humánnych liekov
potrebných pre kvalitné poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v Slovenskej republike v kontexte formálneho
oznámenia Európskej komisie k problematike vývozu liekov
a odstránenie aplikačných problémov súvisiacich s
preberaním právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy.
Úprava podmienok členstva v orgánoch v zdravotnej
poisťovne.

Transpozícia delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863
z 31.marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o
zoznam obmedzovaných látok.
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1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z.
o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017

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

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z.
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení
zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných
účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

02.06.2016

ÚOŠS

August

Dôvod predloženia

MDVaRR SR, Transpozícia smernice Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra
MPSVR SR 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých
aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej
vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej
plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov
(ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF).
Transpozičná lehota uplynie 31. decembra 2016. Vykonanie
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných
porušení predpisov Európskej únie, ktoré môžu viesť k strate
bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa
mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2006/22/ES. Termín uplatňovania nariadenia je od 1. januára
2017.
§ 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
MF SR
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a
MF SR
transpozícia Smernice Rady 2015/2060 z 10.novembra 2015,
ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z
úspor v podobe výplaty úrokov.
Transpozícia novely Smernice Rady 2015/2376 z
MF SR
8.decembra 2015 , ktorou sa mení smernica 2011/16 EÚ,
pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v
oblasti daní.
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5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a
o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších
predpisov
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z.
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
8. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov
10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z.
o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v
znení neskorších predpisov

02.06.2016

ÚOŠS

August

Dôvod predloženia

MF SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

MF SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

MF SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

MF SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

MF SR

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

MF SR

Záväzok členských štátov EÚ vytvoriť dočasný
premosťovací systém financovania Jednotného fondu pre
riešenie krízových situácií, v nadväznosti na nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla
2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný
postup riešenia krízových situácií.
Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania
transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a
centrálnych depozitároch cenných papierov a transpozícia
vykonávacej smernice EK zo 17. decembra č. 2015/2392 k
nariadeniu EU 596/2014 o trhovej manipulácii.

MF SR
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12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z.z.
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z.
o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a
televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

02.06.2016

ÚOŠS
MF SR

MF SR, NBS

MK SR

August

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

Ide o pokračovanie legislatívneho procesu návrhu zákona,
ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové
konanie na jeseň 2015 a po rozporových konaniach s
rôznymi asociáciami a rezortmi nebol ukončený legislatívny
proces. S ohľadom na závažnosť navrhovaných ustanovení
je preto žiaduce v podmienkach nových Legislatívnych
pravidiel vlády SR začať nové legislatívne konanie.
Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba
optimalizovať výšku úhrady za služby verejnosti
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za účelom
zabezpečenia dlhodobého financovania základných úloh a
povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia
ponuky programových služieb o novú programovú službu.
Návrh zákona predpokladá zriadenie Komisie pre
hodnotenie financovania verejnoprávneho vysielania, ktorá
bude nezávislým poradným orgánom pri Ministerstve
kultúry Slovenskej republiky. Pôsobnosť tejto komisie bude
zahŕňať najmä vypracovanie správy o finančnej situácii
Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá obsahuje aj stanovisko
k skutočnosti, či je vzhľadom na finančnú situáciu Rozhlasu
a televízie Slovenska potrebné meniť výšku sadzby úhrady,
a ktorú bude predkladať ministrovi kultúry. Na základe
správy Komisie pre hodnotenie financovania
verejnoprávneho vysielania ustanoví Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky sadzbu úhrady vo vyhláške.
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ÚOŠS

15. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a
priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

MPaRV SR

16. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín
na trh v znení neskorších predpisov

MPaRV SR

17. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z. ,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh

MPaRV SR

18. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov
na trh znení nariadenia vlády č. 177/2015 Z. z.

MPaRV SR

19. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na
trh znení neskorších predpisov

MPaRV SR

02.06.2016

August

Dôvod predloženia
Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/317
z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES,
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení
osiva úradnými náveskami patrí do oblasti množiteľského
materiálu osív.
Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/317
z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES,
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení
osiva úradnými náveskami patrí do oblasti množiteľského
materiálu osív.
Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/317
z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES,
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení
osiva úradnými náveskami patrí do oblasti množiteľského
materiálu osív.
Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/317
z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES,
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení
osiva úradnými náveskami patrí do oblasti množiteľského
materiálu osív.
Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/317
z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES,
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení
osiva úradnými náveskami patrí do oblasti množiteľského
materiálu osív.
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ÚOŠS

20. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na
trh v znení neskorších predpisov

MPaRV SR

21. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na
základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov
22. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z.o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z.
o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom
dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z.z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov

MPaRV SR

25. Návrh zákona o registri konečných užívateľov výhod a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
26. Návrh zákona o uznávaní a výkone majetkových rozhodnutí v
Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

02.06.2016

August

Dôvod predloženia
Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/317
z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES,
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení
osiva úradnými náveskami patrí do oblasti množiteľského
materiálu osív.
Návrh sa predkladá za účelom zmeny sortimentu mliečnych
výrobkov, ustanovenia výšky pomoci z prostriedkov
štátneho rozpočtu a ustanovenia najvyšších úhrad platených
žiakmi.

MPSVR SR

Dôvodom je úprava valorizácie dôchodkov pre rok 2017.

MPSVR SR

Dôvodom je úprava sumy vianočného príspevku za rok
2016.

MS SR

MS SR
MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR so
zameraním sa na exekučné konanie, oddlženie fyzických
osôb, reštrukturalizáciu a skrátené formy konania a
implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania
týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s
cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v
občianskych a obchodných veciach.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR v časti
týkajúce sa požiadavky prijať účinný protischránkový zákon.
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady 2006/783/SVV
zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného
uznávania na príkazy na konfiškáciu a ďalších právnych
aktov EÚ.
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ÚOŠS

August

Dôvod predloženia

27. Návrh zákona o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku
porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských
štátov a Európskej únie

28.

29.

30.

31.

MS SR, PÚ SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách
upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu
škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva
hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie.
Návrh ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice
Dňa 21. januára 2016 bola podpísaná zmluva medzi
MV SR
Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici, po
medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
ktorej ratifikácii sa má meniť štátna hranica, pričom podľa
čl. 3 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky možno hranice
meniť len ústavným zákonom.
Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
MŽP SR
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente
niektorých zákonov
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o
Nedostatočná transpozícia smernice Európskeho parlamentu
MŽP SR
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
doplnení niektorých zákonov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení
ÚNMS SR, Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
námorných lodí
MDVaRR SR 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o
zrušení smernice Rady 96/98/ES.

02.06.2016
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1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav,
najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných
súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné
súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní
vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 439/2013 Z.z.
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o
registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších
predpisov
3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu
ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia
na trh
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike
zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho
podielu uznaného športu podľa vzorca
02.06.2016

ÚOŠS

September

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady
96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie
prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a
medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená
hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave. Transpozičná
lehota uplynie 7. mája 2017.
MPaRV SR

MPaRV SR

Transpozícia vykonávacej smernice Komisie 2014/97/EÚ z
15.oktobra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady
2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a
o spoločný zoznam odrôd.
Transpozícia vykonávacích smerníc Komisie 2014/96/EÚ,
2014/97/EÚ a 2014/98/EÚ.

MPSVR SR

Dôvodom je úprava možnosti programového výberu v II.
dôchodkovom pilieri.

MPSVR SR

Dôvodom je úprava sociálnych služieb na podporu rodiny s
nezaopatrenými deťmi do 3 rokov veku v rámci
zosúlaďovania ich rodinného života a pracovného života a
precizovanie právnej úpravy v záujme riešenia aktuálnych
aplikačných problémov.
Dôvodom je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím a precizovanie právnej
úpravy v záujme riešenia aktuálnych aplikačných
problémov.
Dôvodom predloženia je splnomocňovacie ustanovenie § 68
ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

MPSVR SR

MŠVVaŠ SR
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Názov úlohy

ÚOŠS

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov

MŠVVaŠ SR

9. Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MŠVVaŠ SR

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z.
o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

02.06.2016

MZ SR

MZ SR

September

Dôvod predloženia
Predmetom návrhu zákona bude úprava financovania prvého
stupňa základných škôl zohľadnením počtu žiakov a
nevyhnutného počtu tried, zrušenie zvýhodneného
normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s
počtom žiakov do 250, doplnenie zohľadňovania dĺžky
praxe pedagogických a odborných zamestnancov a
zjednodušenie súčasnej právnej úpravy financovania
vypustením nadbytočných ustanovení.
Návrh zákona vychádza zo strategického materiálu pre
oblasť výskumu a inovácií do roku 2020 „Poznatkami k
prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR“ a z Národného programu reforiem
Slovenskej republiky 2014. Zámerom novej právnej úpravy
je transformácia SAV a jej ústavov na verejné výskumné
inštitúcie s cieľom podporiť zapojenie SAV a iných inštitúcií
výskumu a vývoja do spolupráce so súkromným sektorom
vo výskume a vývoji a odstránenie prekážok vo využívaní
súkromných zdrojov na financovanie výskumu a vývoja.
Riešenie problémov aplikačnej praxe.

Úprava týkajúca sa preukazov poistenca s elektronickým
čipom, ktorá bude reflektovať prehodnotenú stratégiu
používania identifikácie občana vo vzťahu k národnému
zdravotníckemu informačnému systému. Úprava bude
reflektovať nové štandardy v tejto oblasti, najmä s
prihliadnutím na intenzívnejšie využívanie občianskych
preukazov s elektronickým čipom. Taktiež budú navrhnuté
úpravy v termínoch plošného nasadenia a zavedenie
prechodných období na dobu, kedy nebude každý občan
vybavený občianskym preukazom s elektronickým čipom.
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12. Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

13. Návrh zákona o štátnej službe

02.06.2016

ÚOŠS
NBÚ

ÚV SR

September

Dôvod predloženia
Predloženie predmetného návrhu zákona vychádza z úlohy
č. 2.1. Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej
bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020
(schválený uznesením vlády SR č. 93/2016). Zákon zavedie
opatrenia zamerané na budovanie a posilňovanie národných
kybernetických spôsobilostí s cieľom vybudovania účinnej
ochrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky.
Predloženie predmetného návrhu zákona je v súlade s
Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na
roky 2016-2020 (5. časť: POSILNIŤ ÚLOHU ŠTÁTU A
OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU – Informačná a
kybernetická bezpečnosť).
Návrh zákona o štátnej službe sa predkladá na základe
uznesenia vlády SR zo 7. októbra 2015 č. 548, ktorým bola
schválená Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej
službe na roky 2015 -2020.
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1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

02.06.2016

ÚOŠS

Október

Dôvod predloženia

MPaRV SR

Úprava niektorých ustanovení z hľadiska zistení aplikačnej
praxe.

MPSVR SR

Dôvodom je úprava sumy minimálnej mzdy na rok 2017 v
súlade so splnomocňovacím ustanovením zákona č.
663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších
predpisov.
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1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje Národná tabuľka frekvenčného spektra

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných
pravidlách pre riadenie rezortných športových stredísk

02.06.2016

ÚOŠS

November

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách Národnú tabuľku frekvenčného spektra
ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ide o
naplnenie splnomocňovacieho ustanovenia. Národnú
tabuľku frekvenčného spektra je vypracovaná na základe
Rádiokomunikačného poriadku ITU s prihliadnutím na
závery Svetovej rádiokomunikačnej konferencie, smerníc,
rozhodnutí a odporúčaní EÚ, rozhodnutí a odporúčaní
Európskeho výboru pre elektronické komunikácie a
príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb o využívaní frekvencií.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
MS SR
2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o
prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a
registrov spoločností.
MŠVVaŠ SR Dôvodom je splnomocňovacie ustanovenie § 55 ods. 2
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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ÚOŠS

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov
2. Návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych
pomôckach

MPaRV SR

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených
priamych platieb v znení neskorších predpisov
4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných
priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 122/2016 Z.z.
5. Návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných
veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MPaRV SR

6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z.
o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania
obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

02.06.2016

MPaRV SR

MPaRV SR

MS SR

MS SR

December

Dôvod predloženia
Doplnenie riešenia pre sceľovanie a racionálne usporiadanie
pozemkov pri poľnohospodárskom a lesnom využití pre
majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod stavbami,
zavedenie osobitného režimu usporiadania pozemkov v
hospodárskych dvoroch a pri riešení rómskych osád.
Prípravou a schválením návrhu zákona o veterinárnych
prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach budú
upravené požiadavky na zaobchádzanie, schválenie a
skúšanie s veterinárnymi prípravkami.
Nové metodické usmernenia a výklad Európskej komisie k
jednotlivým ustanoveniam európskeho právneho rámca pre
poskytovanie priamych platieb.

Nové metodické usmernenia a výklad Európskej komisie k
jednotlivým ustanoveniam európskeho právneho rámca pre
poskytovanie priamych platieb.

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom
príkaze v trestných veciach.
Predpis je viazaný na schválenie návrhu nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Na základe
jej výšky sa stanoví koeficient nárastu minimálnej mzdy,
podľa ktorého sa upravia sumy pracovných taríf príloh č. 3 a
4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z.
Sumy pracovných taríf schvaľuje vláda Slovenskej republiky
každoročne k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
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7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
v znení neskorších predpisov

MŠVVaŠ SR

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

MŠVVaŠ SR

9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

02.06.2016

December

Dôvod predloženia
Dôvodom je § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s
každoročnou novelou nariadenia vlády a Programovým
vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až
2020 bude obsahovať zmeny súvisiace so zvyšovaním platov
pedagogických zamestnancov škôl (koeficient kvalifikačnej
štruktúry pedagogických zamestnancov školy), stredných
športových škôl, s financovaním nákladov na žiakov SOŠ,
ktorí už vykonali maturitnú skúšku, a sfinancovaním
reedukačných centier.
Obsah novely zákona bude zameraný najmä na úpravu
systému vzdelávania členov usporiadateľskej služby,
riešenie napĺňania údajov v informačnom systéme o
bezpečnosti na športových podujatiach a zefektívnenie
ukladania predbežných opatrení. Novelou sa zohľadnia tiež
opatrenia vyplývajúce z nového Dohovoru Rady Európy
(ETS 218) o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a
službám počas organizovania futbalových stretnutí a iných
športových podujatí, ktorý nahrádza Európsky dohovor (ETS
120) o násilí a neviazanosti divákov počas športových
podujatí, a najmä na futbalových zápasoch.
Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a
možnosti objednania pacienta na vyšetrenie na konkrétny
čas za zákonom stanovenú úhradu v osobitne vymedzenom
čase v rámci ordinačných hodín.
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10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MZ SR

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 91/2016 Z.z.

MŽP SR

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
13. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým
sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a
podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení
nariadenia vlády č. 367/2008 Z.z.
14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z.
o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007
Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených
úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov
15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z.z.
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MŽP SR

02.06.2016

December

Dôvod predloženia
Novela zákona súvisí s kompletnou novelou prílohy 3, ktorú
je nutné zmeniť z dôvodu nového znenia prílohy V smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 13. 1. 2016,
ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o
formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov
C(2016) 1 final.
Nedostatočná transpozícia smernice Európskeho parlamentu
a Rady č. 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
v platnom znení (EÚ Pilot č. 5699/13/ENVI) a transpozícia
smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/720/EÚ,
ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie
spotreby ľahkých plastových tašiek.
Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba doplniť a
precizovať niektoré ustanovenia, ktoré spôsobujú problémy
v aplikačnej praxi.

MŽP SR

Dôvodom je zavedenie spoplatnenia za odbery vôd na
zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy.

SŠHR SR

Legislatívne zmeny a úpravy vyplývajúce z požiadaviek
aplikačnej praxe.

SŠHR SR

Úprava nevykonateľnosti resp. obmedzenej vykonateľnosti
určitých ustanovení zákona v praxi a potreba zlepšiť
nastavenie systému použitia núdzových zásob na účel, na
ktorý sú podľa zákona tvorené.
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16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

02.06.2016

ÚPV SR

Celkový počet úloh 80

December

Dôvod predloženia
Účelom navrhovanej novely zákona je upraviť a precizovať
tak jeho hmotnoprávne ako aj procesnoprávne ustanovenia,
ktorých aplikácia v praxi sa už v súčasnosti javí ako
nepostačujúca resp. nevyhovujúca, a to tak potrebám úradu
ako aj potrebám majiteľov resp. prihlasovateľov patentov.
Vzhľadom na skutočnosť, že úrad koná aj o ďalších
predmetoch priemyselného vlastníctva, v záujme zbližovania
procesných ustanovení právnych predpisov upravujúcich
tieto predmety, sa úrad rozhodol pristúpiť aj k novelám
zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších
predpisov, zákona č. 517/2007 Z. z. úžitkových vzoroch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach
v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
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