
PLAN LEGISLATÍVNYCH ULOH MINISTERSTVA FINANCIÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2021 (jún až december) 

 

 
 
č. 

 
 
Názov úlohy 

 

 
 

Zodpovedá 

 

 
 

Spolupráca 

Termín 

predloženia na vládu 

SR (podľa PLÚ vlády 

SR) 

1 

Návrh zákona, ktorým sa mení a       
dopĺňa zákon Národnej rady      
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.       
o cenách v znení neskorších                                                                
predpisov 

 

sekcia daňová 

a colná 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna jún 

2 

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 

 

sekcia daňová 

a colná 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna jún 

3 

Návrh  zákona,  ktorým  sa mení       
a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z.            
o finančnej správe a o zmene a     
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa     
menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

sekcia daňová 

 a colná 

 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna 
jún 

4 

Návrh  zákona,  ktorým  sa mení        
a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z.          
o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení      
neskorších predpisov a ktorým sa      
menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

sekcia finančného 

trhu 

 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna 
jún 

5 

Návrh  zákona,  ktorým  sa mení       
a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z.          
o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov 

 

sekcia daňová 

a colná 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna 
august 

6 
Návrh zákona o štátnom rozpočte na    

rok 2022 

sekcia rozpočtovej 

politiky 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna 
október 

7 

Návrh zákona, ktorým sa mení a     
dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a        
finančnom poradenstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 

 

sekcia finančného 

trhu 

 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna 
november 

8 

Návrh zákona, ktorým sa mení a     
dopĺňa zákon Národnej rady     
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.    
o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov 

 

sekcia daňová  

a colná 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna december 

9 

Návrh zákona, ktorým sa mení a     
dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o 
presadzovaní práv duševného      
vlastníctva colnými orgánmi 

 

sekcia daňová  

a colná 

 

sekcia legislatívna a 

majetkovoprávna 
december 

 


