
Vyberáme z programu 10. schôdze NR SR (11. 10. 2016 – 27. 10. 2016)
Na definitívne schválenie čaká aj séria návrhov od ministra financií Petra Kažimíra. Jeden z nich prináša zvýšenie sadzby osobitného odvodu z
podnikania v regulovaných odvetviach. Odvod sa má zvýšiť zo súčasných 0,00363 na 0,00726. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa
zase pokúsi získať definitívnu podporu pre svoj návrh protischránkového zákona. Úlohou právnej normy je zaviesť väčšiu transparentnosť do
obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora
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Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní: 
 

schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a
dopĺňajú zákony č.:

schválené návrhy nových zákonov

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení o vykonávaní medzinárodných sankcií

č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku
niektorým poberateľom dôchodku

o podpore malého a stredného podnikania

č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou

o registri partnerov verejného sektora

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v
trestnom konaní v Európskej únii

č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných
inštitúcií

o upomínacom konaní

č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom
trhu

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky

č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných
úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

 

č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách (zákon o cenných papieroch)

 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  a ktorým sa
mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

 

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

 

č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov  

č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  

č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok...

 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
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. 

 

č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a
elektronických zariadeniach

 

č. 757/2004 Z. z. o súdoch  
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Vysvetlivky:

  stiahnutý bod programu   presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu
 

 návrh prešiel  návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu
číslo

parlamentnej
tlače

Bod programu schôdze

 
tretie čítanie 

 

 
 

188 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

 
tretie čítanie 

 

 

189 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom
dôchodku 

 
tretie čítanie 

 

 

191 Návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

 
tretie čítanie 

 
 

 
 

190 Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

tretie čítanie 
 

 
 

197 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou

 
 

druhé čítanie 
 

 
 
 

233 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

 
 

druhé čítanie 
 

 
 

253 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

 
 

druhé čítanie 
 

 
 

254 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 
 

tretie čítanie 
 

 
 

186 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií 
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tretie čítanie 

 

 
 

179 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu

 
tretie čítanie 

 

 

180 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a
pôžičkách pre spotrebiteľov

 
tretie čítanie 

 

 
 

181
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon
o cenných papieroch)
 

 
 

tretie čítanie 
 

 
 

178 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

tretie čítanie 
 

 

182
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  
 

 
 

tretie čítanie 
 

 
 

183 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  a ktorým sa mení zákon č.
331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

 
tretie čítanie 

 

 
 

185
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 

 
 

tretie čítanie 
 

 
 

187 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

 
prvé čítanie 

 

 

252 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) 

 
prvé čítanie 

 

 
 

255 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

prvé čítanie 
 

 

256
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a
poplatku za výpis z registra trestov 

 
prvé čítanie 

257 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných
odvetviach 
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prvé čítanie 
 

 
 

258
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  a 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 

 
prvé čítanie 

 

 
 

251 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

 
prvé čítanie 

 

 
 

240 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach 

 
prvé čítanie 

 

 
 
 

251 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

 
tretie čítanie 

 

 
 
 

172
Vládny 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. 

tretie čítanie 
192

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok
v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

 
tretie čítanie 

 

193 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

 
tretie čítanie 

 

 

194  
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 
tretie čítanie 

 

 
 

155
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 (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

 
prvé čítanie 

 

 
 

245 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

tretie čítanie 

 
196

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 a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 

 
prvé čítanie 

 

246  
Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva
hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky

Vyberáme z programu 10. schôdze NR SR (11. 10. 2016 – 27. 10. 2016)

Stránka 4 / 7

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=258
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=251
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=240
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=251
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=172
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=192
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=193
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=194
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=155
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=245
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=196
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=246


 
prvé čítanie 

 

 

247

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej
núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 

 
prvé čítanie 

 

 
 

248 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

 
 

tretie čítanie 
 

 
 

173
 
Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora 
 

 
tretie čítanie 

 

 
 

174 Návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii

 
tretie čítanie 

 

 
 

175  
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch

 
tretie čítanie 

 

 
 

176 Návrh zákona o upomínacom konaní

tretie čítanie 
 

 

177

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 287/2012 Z. z. 

prvé čítanie 
 

 

242
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) a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 
prvé čítanie 

 

 
 

243 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia

 
 

prvé čítanie 
 

 
 

244 Návrh zákona o štátnej službe 

tretie čítanie 
 

 

212 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

prvé čítanie 
 

 

271  
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
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prvé čítanie 

 
 
 
 

272 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 
 

prvé čítanie 
 

 
 

273
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoločností 

 
 

prvé čítanie 
 

 
 

238 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(zákon o slobode informácií)

 
 

prvé čítanie 
 

 
 

282 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(zákon o slobode informácií) 

 
 

prvé čítanie 
 
 
 

259
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení

 
 

prvé čítanie 
 

 
 

270 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci 

 
prvé čítanie 

 

 
 

277 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

 
 

prvé čítanie 
 

 
 

283 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

 
prvé čítanie 

 274
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a
ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

 
prvé čítanie 

 275
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia 
 

 
prvé čítanie 

276
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia 
 

 
prvé čítanie 

278  
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
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prvé čítanie 

 

 

260
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
 

 
prvé čítanie 

265
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
 

 
prvé čítanie 

 
266

 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní 
 

 
prvé čítanie 

279
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku  
 

 
prvé čítanie 

280
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 
 

 
prvé čítanie 

 281
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku 
 

 
prvé čítanie 

 

 

269
 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
 

 
prvé čítanie 

 264
 
Návrh na vydanie zákona o lobingu 
 

 
prvé čítanie 

 
 

232
 
Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.  
 

 
prvé čítanie 

 
263

 
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 * Prerušené rokovanie o bode programu
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