December 2016
1. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 324/2016 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Čiastka: 106
Účinnosť: 1. január 2017
2. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
podaní do registra partnerov verejného sektora
Čiastka: 107
Účinnosť: 1. február 2017
3. Zákon č. 342/2016 Z. z., 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
poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Čiastka: 112
Účinnosť: 1. február 2017
4. Opatrenie č. 344/2016 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory
žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.
Čiastka: 112
Účinnosť: 1. január 2017
5. Oznámenie č. 346/2016 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní
opatrenia zo 7.decembra č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Čiastka: 112
Účinnosť: 1. január 2017
6. Zákon č. 350/2016 Z. z. 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 v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov
Čiastka: 113
Účinnosť: 27. decembra 2016
7. Zákon č. 353/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Čiastka: 113
Účinnosť: 1. február 2017

8. Zákon č. 354/2016 Z. z., 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 v znení neskorších predpisov
Čiastka: 113
Účinnosť: 1. január 2017
9. Zákon č. 355/2016 Z. z., 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Čiastka: 113
Účinnosť: 1. január 2017
10. Zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017
Čiastka: 114
Účinnosť: 1. január 2017
11. Nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Čiastka: 115
Účinnosť: 1. január 2017
12. Nariadenie vlády SR č. 370/2016 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
znení neskorších predpisov
Čiastka: 115
Účinnosť: 1. január 2017
13. Oznámenie č. 372/2016 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní
opatrenia z 9.novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.
Čiastka: 115
Účinnosť: 1. január 2017
14. Zákon č. 374/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Čiastka: 116
Účinnosť: 31. decembra 2016
15. Zákon č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čiastka: 116
Účinnosť: 31. decembra 2016
16. Zákon č. 378/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Čiastka: 116

Účinnosť: 1. január 2017
17. Oznámenie č. 383/2016 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR o vydaní opatrenia z 15. decembra 2016 č. 27706/2016/B820-SBPMR/79633-M, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým
sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj
bývania v znení neskorších predpisov.
Čiastka: 116
Účinnosť: 1. január 2017
18. Zákon č. 386/2016 Z. z., 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 a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Čiastka: 117
Účinnosť: 1. január 2017, okrem čl. I 68. bodu (§ 35 ods. 24), ktorý nadobúda účinnosť 1.
januára 2018.

