
Informácia o novele  
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(článok V zákona č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. decembra 2018 schválila zákon č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 4/2019 Z. z.“).  
 
Zámerom zmien bolo vytvoriť podmienky na podporu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnom 
sektore a umožniť využívanie garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore tak, aby nebolo potrebné 
navyšovanie verejného dlhu Slovenskej republiky v súlade s novou metodikou Eurostatu vydanou 8. mája 2018 
o štatistickom hodnotení garantovanej energetickej služby pre verejný sektor. Podstatou garantovanej 
energetickej služby je poskytovanie služby najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom 
energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, za čo poskytovateľovi garantovanej 
energetickej služby prináleží dohodnutá odplata.  
 
V súvislosti s uvedeným sa s účinnosťou od 1. februára 2019 v článku V zákona č. 4/2019 Z. z. mení a dopĺňa 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). 
 
Rozširuje sa definícia technického zhodnotenia podľa § 29 ods. 1 ZDP. Technickým zhodnotením hmotného 
majetku sa na účely ZDP rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby 
s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy 
o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzatvorenej podľa § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona 
č. 4/2019 Z. z. V zmysle takto doplnenej definície sa za technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje vstupnú cenu 
hmotného majetku u verejného subjektu považuje hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, 
a to vrátane nákladov charakteru opráv.  
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