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Spravodajca 01/2015 
 

V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími povinnosťami, ktoré je 
potrebné splniť do konca januára 2015. Súčasne v skratke chceme informovať o zmene zákona  
355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý znovu zavádza povinnosť 
mať zdravotnú službu aj pre zamestnancov, u ktorých nehrozí žiadne riziko poškodenia zdravia. 

 
 
1. Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2015 
 

Daň z motorových vozidiel 

Dňa 19.12.2014 vyšiel v Zbierke zákonov SR Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. 
Tento zákon nadobudol účinnosť už 1.1.2015.  
 
Aj podľa tohto zákona sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie podáva do 31.1. nasledujúceho roka; termín na podanie daňového priznania 
za rok 2014 je  2. február 2015, pretože 31.1.2015 je sobota. Do 2.februára 2015 je potrebné 
túto daň daňovému úradu aj zaplatiť. V prípade, že daňovník platil počas roka 2014 preddavky, 
do konca januára doplatí rozdiel dane. Chceme upozorniť na skutočnosť, že povinnosť uhradiť 
daň z motorových vozidiel sa viaže na všetky vozidlá, ktoré subjekt použil na svoju 
podnikateľskú činnosť na území SR. Týka sa to teda aj vozidiel, kde je v dokladoch zapísaná 
iná osoba ako subjekt, ktorý toto vozidlo použil počas roku 2014 na svoju podnikateľskú 
činnosť. Najčastejšie ide o vozidlá, za použitie ktorých vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi 
cestovné náhrady, t.j. zamestnanec použil toto súkromné vozidlo na služobnú cestu (t.j. na 
podnikanie zamestnávateľa). Daň sa v tomto prípade platí za celý mesiac, v ktorom bolo 
súkromné auto použité na služobné účely a zamestnancovi bola vyplatená cestovná náhrada. 
 
Vznik a zánik daňovej povinnosti v zdaňovacom období sa uvádza v daňovom priznaní, okrem 
prípadu použitia auta, za ktoré sa zamestnancovi vyplatila cestovná náhrada. 
 
Odporúčame tiež preveriť, či spoločnosti nevznikla povinnosť platiť počas roku 2015 preddavky 
na daň z motorových vozidiel (mesačné alebo kvartálne).  
 
Zákon tiež zavádza zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla. 
 
 

Daň z nehnuteľností 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je potrebné do 31. januára podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností, ak sa subjekt v priebehu roka 2014 stal vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj  k 1. 1. 2015.   
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2014 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne 
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.  
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2. Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
 
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. zavádza napr. nasledovné povinnosti pre zamestnávateľov: 

 povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov, teda 
aj pre tých, ktorí sú zaradení do prvej a druhej kategórie rizikových prác (a teda im reálne 
nehrozí žiadne riziko poškodenia zdravia) a nielen pre tých, ktorí sú zaradení do tretej 
a štvrtej kategórie rizikových prác. Túto povinnosť boli zamestnávatelia povinní splniť už 
k 31.12.2014; 

 zhodnotenie zdravotných rizík na pracovisku je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre 
všetkých zamestnancov minimálne raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných 
podmienok. Tiež je povinnosť viesť evidenciu zamestnancov podľa kategórie prác. 
Hodnotenie zdravotného rizika je povinnosť vykonávať bez ohľadu na počet zamestnancov. 

 tiež je povinnosť zabezpečiť lekárske prehliadky aj pre 1. a 2. kategóriu rizikových prác 
u zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je viazaná na osobitné právne predpisy (vodiči, 
zamestnanci vykonávajúci nočnú prácu, SBS a pod.); 

 náklady na lekárske prehliadky vo vzťahu k práci aj pre zamestnancov v prvej a druhej 
kategórii rizika je povinný uhrádzať zamestnávateľ; 

 povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad platí aj pre dočasne pridelených 
zamestnancov. 

 
V prípade opakovaného porušovania právnych predpisov na zabezpečovanie ochrany zdravia 
pri práci hrozí sankcia až 20.000,00 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  


