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Právo

Štyri vybrané legislatívne zmeny týkajúce sa
životného prostredia
Prinášame vám prehľad legislatívnych zmien zameraných predovšetkým na zníženie množstva plastového
odpadu a vybavenie budov nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Milina Schifferdeckerová
mschiﬀerdeckerova@kpmg.sk
2 5998 4111

1. Poskytovanie plastových tašiek za úhradu
Dňa 27. decembra 2019 nadobudlo účinnosť ustanovenie novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplní niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorou sa stanovuje minimálna
cena plastových tašiek, ktoré poskytuje výrobca obalov k nákupu tovaru alebo výrobkov.
Právna úprava účinná do 26. decembra 2019 síce obsahovala povinnosť poskytovať plastové tašky za
úhradu, jej výšku však bližšie nešpeciﬁkovala. Po novom je výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové
tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný poskytovať ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne
náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie (t. j. za cenu, za ktorú plastové
tašky výrobca obalov získal).
Súčasne novela rozširuje túto povinnosť na všetky plastové tašky (s výnimkou veľmi ľahkých
plastových tašiek s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktoré sa vyžadujú ako primárny obal pre
nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáhajú predchádzať plytvaniu potravinami).
Povinnosti poskytovať k nákupu tovaru alebo výrobkov aj iné druhy tašiek (napr. z papiera alebo textilu)
sa táto novela nedotkla.
Za nedodržiavanie týchto povinností hrozí výrobcovi obalov pokuta od 500 do 50 000 eur.
Orgánom oprávneným na kontrolu dodržiavania povinností a udeľovanie pokút je Slovenská obchodná
inšpekcia.
2. Zákaz uvádzať jednorazové výrobky z plastu a obaly a neobalové výrobky z oxodegradovateľných plastov* na trh Slovenskej republiky
S účinnosťou od 3. júla 2021 prináša novela zákona o odpadoch zákaz uvádzať jednorazové výrobky
z plastu na trh Slovenskej republiky.
Zákaz sa dotkne nasledovných jednorazových plastových výrobkov:
tanierov a príborov,
miešadiel na nápoje,
vatových tyčiniek a slamiek (s výnimkou tých, ktoré sa používajú v zdravotníctve ako
zdravotnícke pomôcky),
paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov (s výnimkou balónov na
priemyselné alebo iné profesionálne vyžitie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom),
nádoby na potraviny (napr. nádoby na potraviny určené na rýchle občerstvenie), nápojové obaly a
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poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu.
Jednorazové výrobky z plastu bude možné distribuovať najneskôr do 31. decembra 2021.
Súčasne sa zakáže aj uvádzanie obalov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov.
3. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje
Dňa 1. decembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na
nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zálohovaní jednorazových
obalov na nápoje“) s delenou účinnosťou v období rokov 2019 až 2022. Ustanovenia týkajúce sa
samotného zálohovania jednorazových plastových a kovových obalov na nápoje nadobudnú účinnosť až
1. januára 2022.
Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje zavádza množstvo povinností pre výrobcov obalov a
distribútor obalov, ktorí vykonávajú predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje z
plastu a kovu konečnému používateľovi, a to najmä povinnosť:
zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom zálohového
systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),
označiť obal tak, aby z takéhoto označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom
(výrobca obalov),
pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu (distribútor obalov),
viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohu,
požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona o zálohovaní
jednorazových obalov na nápoje a registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje,
pred ich uvedením na trh,
odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo
vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto
odberu na nákup tovaru (distribútor obalov),
vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného
jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného
používateľa (distribútor obalov),
viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a ohlasovať údaje z nej
správcovi.
Povinnosť odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo
vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bude mať len distribútor s predajnou plochou najmenej
300 m2 (s výnimkou distribútora, ktorý predáva nápoje iba ako doplnkový tovar, hoci spĺňa podmienku
predajnej plochy 300 m2). Pre distribútorov s menšou predajnou plochou ako 300 m2 bude odoberanie
takéhoto odpadu dobrovoľné.
4. Povinnosť inštalácie nabíjacích staníc pre elektromobily
Dňa 10. marca 2020 nadobudne účinnosť novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zavádza povinnosť pre vlastníka novej alebo
významne obnovenej existujúcej nebytovej budovy vybaviť takúto budovu najmenej jednou
nabíjacou stanicou pre elektromobily a infraštruktúrou vedenia najmenej na jednom z piatich parkovacích
miest. Povinnosť sa týka nebytových budov s viac ako 10 parkovacími miestami. Súčasne, každá
nebytová budova, nová aj stará, s viac ako 20 parkovacími miestami musí byť do 1. januára 2025
vybavená aspoň jednou takouto nabíjacou stanicou.
Vlastníci nových a významne obnovených existujúcich bytových budov s viac ako 10 parkovacími
miestami budú mať povinnosť vybaviť ich infraštruktúrou vedenia pre každé parkovacie miesto.
Od tejto povinnosti sú oslobodení vlastníci takých budov, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie, či
žiadosť o povolenie zmeny stavby bude podaná do 10. marca 2021 a významne obnovených existujúcich
budov, ak by náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presiahli 7 % celkových nákladov
významnej obnovy budovy.
Poznámka:
*Oxo-degradovateľný plast novela deﬁnuje ako plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce
prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický
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rozklad.
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Dane

Nezabudnite žiadať A1 certifikát pred
pracovnou cestou do zahraničia – hrozia
kontroly a pokuty
Už žiadne pracovné cesty do Európskej únie bez A1 certifikátu. Každý rok sa zvyšujú kontroly, pokuty a ďalšie
nepríjemnosti za nevybavenie tohto formulára.

Ivana Soboličová
isobolicova@kpmg.sk
2 5998 4111

Jednou z povinností zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do zahraničia je zaobstarať mu formulár,
ktorý potvrdzuje, že zamestnanec je sociálne poistený v Slovenskej republike. Ide o prenosný dokument
A1, tzv. A1 certiﬁkát. A1 certiﬁkát vydáva krajina, ktorej právne predpisy sa na vyslaného pracovníka
vzťahujú. Formulár potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec nemá povinnosť platiť príspevky na sociálne
zabezpečenie (vrátane zdravotného poistenia) v ostatných krajinách EÚ. Podľa dostupných štatistík však
iba 48 % pracovníkov má vždy so sebou počas pracovnej cesty A1 certiﬁkát a 43 % si ho vybaví iba
občas.
Viaceré štáty EÚ sú v kontrolách veľmi prísne - napr. Francúzsko, Rakúsko či krajiny BENELUXu. Za
nevybavenie si tohto certiﬁkátu hrozí spoločnostiam značná pokuta. Vo Francúzsku môžu byť pokuty nad
3 000 eur, kým v Rakúsku a Luxembursku sa môžu vyšplhať až do výšky 10 000 eur. Okrem pokuty však
číha na spoločnosti ešte väčšia nástraha, a tou je reputačné riziko. Nálepky nelegálneho zamestnávateľa
sa zbavuje veľmi ťažko.
Samozrejme, že riziko nenesú iba spoločnosti, ale aj vyslaní zamestnanci. Prvou možnou komplikáciou sú
nepríjemné kontroly a v prípade, že zamestnanec nemá pri sebe potrebné doklady, môže dôjsť až k
výsluchu na policajnej stanici. V neposlednom rade, v prípade zdravotných ťažkostí, úrazu či nehody,
nebude mať vyslaný zamestnanec potrebný dokument preukazujúci nárok na zdravotnú starostlivosť v
hosťovskej krajine.
Ak neviete, či Vaša spoločnosť postupuje v súlade s legislatívou EÚ, kontaktujte nás a my Vám radi
poradíme. Viac k A1 certiﬁkátu nájdete v našom produktovom letáku.
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V skratke

Lehoty pre plnenie povinností v súvislosti
s účtovnou závierkou a výročnou správou
Prinášame vám prehľad lehôt na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a
zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

Andrea Šikulová
asikulova@kpmg.sk
2 5998 4111

Uvádzame prehľad stavu k 1. januáru 2020. Aktualizujeme naše Aktuality č. 2017/03. Aktualizáciu si
vyžiadala novela zákona o účtovníctve zákonom č. 363/2019 Z. z. z 15. októbra 2019, ktorou sa od 1.
januára 2020 menia kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a zaviedla sa povinnosť
overenia súladu výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS v znení prijatom EÚ
s účtovnou závierkou audítorom. K tejto novele pozri naše Aktuality z decembra 2019.
Okrem toho sme doplnili aj povinnosti jednoduchej spoločnosti na akcie a organizačnej zložky.
Prehľad sa týka len tých obchodných spoločností (akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie,
spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), ktoré sú
podnikateľmi; nezohľadňuje špeciﬁcké požiadavky a predpisy platné pre iné účtovné jednotky, napríklad
banky, poisťovne, štátne podniky, družstvá a pod., ani iné špeciﬁcké predpisy napríklad zákon o cenných
papieroch a pod.
Povinnosti týkajúce sa jednoduchej spoločnosti na akcie sú v podstate podobné ako pri akciovej
spoločnosti, čo vyplýva z ustanovení § 220h ods. 3 Obchodného zákonníka: Ak sa v tomto diele
neustanovuje inak, použijú sa na jednoduchú spoločnosť na akcie primerane ustanovenia piateho dielu
tejto časti zákona o akciovej spoločnosti.
Lehoty nájdete v našich aktualitách.
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Právo

Aké zmeny prináša Brexit v pobytových
právach občanov Spojeného kráľovstva na
Slovensku
Vystúpenie Spojeného kráľovstva (UK) z Európskej únie dňa 31. januára 2020 prináša nové povinnosti
občanom UK žijúcim na Slovensku. Zároveň mení pobytové práva občanov UK prichádzajúcich na územie SR
počas tzv. prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020, ako aj po jeho skončení, teda od 1. januára
2021.

Mária Hrdličková

Milina Schifferdeckerová

mhrdlickova@kpmg.sk
2 5998 4111

mschiﬀerdeckerova@kpmg.sk
2 5998 4111

Registrované právo na pobyt na území SR pred vystúpením UK z EÚ

Občania UK, ktorí si zaregistrovali právo na pobyt na území SR minimálne 5 rokov pred vystúpením UK z
EÚ, teda pred 31. januárom 2015, získajú na území SR dlhodobý pobyt.
Občania UK, ktorí si zaregistrovali právo na pobyt na území SR po 31. januári 2015 a pred 31. januárom
2020, získajú na území SR trvalý pobyt na 5 rokov.
Občania UK s registrovaným právom na pobyt môžu o zmenu pobytu a o vydanie nového pobytového
preukazu požiadať osobne na príslušnom oddelení Cudzineckej polície do konca tzv. prechodného
obdobia, teda do 31. decembra 2020.
Ak o zmenu pobytu a o vydanie nového pobytového preukazu do tohto dátumu nepožiadajú, druh pobytu
sa im od 1. januára 2021 automaticky zmení na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov podľa
toho, kedy si zaregistrovali právo na pobyt na území SR. O vydanie nového pobytového preukazu však
budú musieť aj tak požiadať osobne na príslušnom oddelení Cudzineckej polície, a to najneskôr do 30.
júna 2021.
Začiatok pobytu na území SR do skončenia tzv. prechodného obdobia

Občania UK majú na území SR do skončenia tzv. prechodného obdobia rovnaké pobytové práva ako
občania EÚ. Ak teda prídu na územie SR na obdobie dlhšie ako 3 mesiace v období medzi 31. januárom
2020 a 31. decembrom 2020, môžu si vybrať z nasledovných možností oprávneného pobytu:
a) Registrácia práva na pobyt na území SR, alebo
b) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov.
Občanom UK, ktorí prídu na územie SR počas tzv. prechodného obdobia a plánujú tu ostať aj po jeho
skončení, sa odporúča požiadať priamo o povolenie na trvalý pobyt na 5 rokov a o príslušný pobytový
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preukaz.
Plánovaný začiatok pobytu na území SR po skončení tzv. prechodného obdobia

Od 1. januára 2021 budú občania UK vo vzťahu k členským štátom EÚ považovaní za občanov tretích
krajín. V prípade záujmu o pobyt na území SR budú musieť požiadať o udelenie prechodného pobytu za
príslušným účelom, napr. podnikanie, zamestnanie, štúdium a iné, prípadne o udelenie iného druhu
oprávneného pobytu na území SR.
Zavedenie vízovej povinnosti na vstup občanov UK na územie členských štátov EÚ po skončení tzv.
prechodného obdobia sa podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zatiaľ nepredpokladá.

8 | Daňové a právne aktuality | február 2020
© 2020 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých ﬁriem pridružených ku KPMG
International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
www.kpmg.sk
Tel.: +421 2 59984 111
Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej
fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich
aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto informácii bez
príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
© 2020 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých
ﬁriem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva
vyhradené.

