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Posielame Vám prehľad nových právnych predpisov.

Pozrieť si e-mail v prehliadači.

Legislatívne novinky
za obdobie 02/2017
Dobrý deň,
dovoľujeme si Vám zaslať prehľad nových právnych predpisov za obdobie Február 2017:

Zákon č. 38/2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tzv. „protischránkový zákon“)
Táto novela lepšie precizuje a určuje, koho sa registračná povinnosť do registra
partnerov verejného sektora týka a koho nie. V novele zákonodarca doplnil definície
niektorých subjektov, pre ktoré registračná povinnosť v zmysle tzv.
protischránkového zákona neplatí.
Právne účinný od: 24.02.2017

Zákon č. 39/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o
slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov
Cieľom uvedenej novely zákona je eliminovať špekulatívne registrácie údajných
cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania
finančných príspevkov od štátu. Z uvedeného dôvodu zákonodarca zvyšuje pre
úspešnosť registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet
plnoletých členov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 členov na 50 000
členov.
Právne účinný od: 01.03.2017

Zákon č. 40/2017, 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 a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Novela zavádza do praxe novú sociálnu službu – poskytovanie starostlivosti o dieťa
do troch rokov veku najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa
zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje a z
tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu. Popri doterajších
„detský jasliach“ a opatrovaní dieťaťa opatrovateľkou v domácom prostredí (zväčša
na živnosť) vzniká tretia právna forma výkonu tejto činnosti.
Právne účinný od: 01.03.2017

Zákon č. 41/2017, 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 a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Právny predpis upravuje stratégiu a podmienky vedenia elektronickej zdravotnej
knižky a získavanie údajov z nej jednak zo strany pacienta prostredníctvom jeho „eobčianky“, a jednak zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Právne účinný od: 01.03.2017

Zákon č. 42/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o
metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Cieľom tejto novely je najmä upraviť v praxi nejednoznačné a ťažko vykonateľné
ustanovenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé subjekty pôsobiace v oblasti
metrológie na území Slovenskej republiky.
Právne účinný od: 01.03.2017

Zákon č. 43/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o
medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších
predpisov
Cieľom tejto novely je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu
medzi daňovými správami rozšírením o ďalší typ povinnej automatickej výmeny
informácií. Novela sa má týkať najmä nadnárodných skupín podnikov a má posilniť
ďalšie nástroje boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
Právne účinný od: 01.03.2017
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Ústavný zákon č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky
Úpravou Ústavy Slovenskej republiky došlo k zjednoteniu volebných období
orgánov územnej samosprávy (zastupiteľstvá VÚC, zastupiteľstvá obcí a miest) na 5
rokov.
Právne účinný od: 27.02.2017

Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných
činností v elektroenergetike
Právny predpis upravuje postupy pre cenovú reguláciu v elektroenergetike na
regulačné obdobie rokov 2017 – 2021. Je významná pre všetky subjekty pôsobiace
v elektroenergetike, najmä pre regulované subjekty.
Právne účinný od: 10.02.2017

Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a
odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Právny predpis upravuje postupy pre cenovú reguláciu pitnej vody a odpadovej
vody na regulačné obdobie rokov 2017 – 2021. Je významná pre všetky subjekty
pôsobiace v oblasti vodného hospodárstva, najmä pre regulované subjekty.
Právne účinný od: 16.02.2017

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 45/2017 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Nedávna novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii prijalo množstvo nových
pravidiel pre vedenie osobných bankrotov po 01.03.2017. Medzi ne patrí aj
zavedenie tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia, ktorá má dlžníkovi ostať po
skončení osobného bankrotu. Týmto nariadením sa nepostihnuteľná hodnota
obydlia stanovuje na sumu 10.000,- EUR. Keďže často bude táto suma uložená na
špeciálnom bankovom účte, nariadenie určuje aj výšku sumy, ktorú mesačne môže
dlžník žiadať vyplatiť od banky, a to na 250,- EUR.
Právne účinný od: 01.03.2017

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 46/2017 Z. z. o zavedení
letného času v rokoch 2017 až 2021
Kto dúfa, že zmena letného a zimného času sa už čoskoro ukončí a budeme mať len
jeden čas, bude sklamaný. Týmto nariadením sa určujú dátumy, kedy má dôjsť
k zmene letného času na zimný a naopak až do roku 2021.
Právne účinný od: 01.03.2017

Zistili ste po prečítaní prehľadu, že potrebujete o niektorom z novoprijatých
právnych predpisov viac informácií, že potrebujete upraviť alebo vyhotoviť právne
dokumenty alebo potrebujete inú právnu pomoc? Radi tak urobíme. Kontaktujte
nás cez Online poradňu:
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