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Z Á K O N

zo 14. júna 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997
Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998
Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998
Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998
Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998
Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998
Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999
Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000
Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000
Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000
Z. z. a zákona è. 223/2001 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) prvom bode sa vypú��a slovo
�prírodných�.

2. V § 3 ods. 1 písm. c) �iesty bod znie:
�6.burzových dohodcov, maklérov, agentov a iných fy-

zických osôb oprávnených poskytova� poradenstvo,
sprostredkovanie alebo finanèné slu�by na kapitá-
lovom trhu,8a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
�8a) Zákon è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskor-

�ích predpisov.
Zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Zákon è. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.�.

3. V § 3 ods. 2 písmená a), i) j), l), p) a w) znejú:
�a) èinnos� bánk a poboèiek zahranièných bánk,12) po-

is�ovní,13) doplnkových dôchodkových pois�ovní,13a)
búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov
s cennými papiermi a zriaïovanie a správa kolek-

tívnych majetkových úèastí14) a iných právnických
osôb oprávnených poskytova� poradenstvo, spro-
stredkovanie alebo finanèné slu�by na kapitálovom
trhu,8a)

i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov,
ve¾kodistribúcia humánnych liekov a veterinár-
nych liekov, ve¾kodistribúcia zdravotníckych po-
môcok,

j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými lát-
kami22) a prekurzormi skupiny I,22a)

l) poskytovanie univerzálnej po�tovej slu�by,
p) podnikanie v oblasti vyu�ívania jadrovej energie,23d)
w) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk

alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie
letových prevádzkových slu�ieb, vykonávanie letec-
kej informaènej slu�by, vykonávanie leteckej mete-
orologickej slu�by, vykonávanie leteckej telekomu-
nikaènej slu�by a spojovej slu�by pre leteckú
meteorologickú slu�bu, vývoj, výroba, vykonávanie
modifikácií, skú�anie, opravy a údr�ba výrobkov
leteckej techniky, predaj leteckých prepravných
slu�ieb, poskytovanie slu�ieb na vybavenie cestu-
júcich a nákladu a pozemná obsluha lietadiel.23f)�.

V § 3 ods. 2 písm. e) sa na konci vypú��a èiarka
a pripájajú sa slová: �a èinnosti odborného lesného
hospodára,17a)�.

V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia �Zá-
kon è. 130/1989 Zb. o �tátnej banke èeskoslovenskej�
a �Zákon è. 158/1989 Zb. o bankách a sporite¾niach�
nahrádza citáciou �Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Sloven-
ska v znení neskor�ích predpisov� a �Zákon
è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor�ích predpi-
sov�.

V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia �Na-
príklad § 25 ods. 1 písm. b) zákona è. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku �tátu na iné osoby�
nahrádza citáciou �Napríklad zákon è. 385/1999 Z. z.
o kolektívnom investovaní v znení zákona
è. 329/2000 Z. z.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:
�17a) § 14 zákona è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a �tátnej

správe lesného hospodárstva v znení neskor�ích predpisov.�.

V poznámke pod èiarou k odkazu 23d sa citácia
�Zákon è. 28/1984 Zb. o �tátnom dozore nad jadrovou
bezpeènos�ou jadrových zariadení� nahrádza citáciou
�§ 4 zákona è. 130/1998 Z. z. o mierovom vyu�ívaní
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jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona
è. 174/1968 Zb. o �tátnom odbornom dozore nad bez-
peènos�ou práce v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 256/1994 Z. z.�.

4. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenami z), za) a� zi),
ktoré znejú:
�z) projektovanie, kon�trukcia, výroba, montá�, pre-

hliadky, údr�ba, opravy, rekon�trukcie, revízie
a skú�ky urèených technických zariadení, zváranie
a nede�truktívne skú�anie dráhových oce¾ových
mostných kon�trukcií, kon�trukcií podobných mos-
tom, ko¾ajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových
tlakových nádob pou�ívaných na dráhach plynmi,
plnenie nádr�kových vozòov, nádr�kových kontajne-
rov a vymenite¾ných nadstavieb plynmi a ostatnými
nebezpeènými látkami,23g)

za) poskytovanie sociálnej slu�by, sociálnej prevencie
a sociálneho poradenstva,23h)

zb) kolektívna správa autorských práv,23i)
zc) výchova a vzdelávanie v �kolách, pred�kolských

a �kolských zariadeniach zaradených do siete �kôl,
vzdelávanie na vysokých �kolách,

zd) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,23j)
ze) èinnos� stanice technickej kontroly,23k)
zf) vykonávanie emisných kontrol,23l)
zg) posudzovanie vplyvu zdrojov zneèis�ovania ovzdu-

�ia,23m)
zh) vydávanie odborných posudkov z h¾adiska ochrany

�ivotného prostredia,23n)
zi) projektové práce v oblasti pozemkových úprav.23o)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23g a� 23o znejú:
�23g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z.

o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnosten-
skom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích
predpisov v znení zákona è. 58/1997 Z. z.

  23h) Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskor�ích
predpisov.

   23i) Zákon è. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv pod¾a au-
torského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 234/2000 Z. z.

   23j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskor�ích predpisov.

  23k) § 107 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení zákona è. 359/2000 Z. z.

   23l) § 6 ods. 1 vyhlá�ky Ministerstva dopravy, pô�t a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky è. 265/1996 Z. z. o emisných kon-
trolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlá�ky Minis-
terstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky
è. 307/1999 Z. z.

 23m) § 11 ods. 3 zákona è. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdu�ia pred
zneèis�ujúcimi látkami (zákon o ovzdu�í) v znení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 148/1994 Z. z.

  23n) § 7 ods. 1 zákona è. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom
podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.

  23o) Vyhlá�ka Ministerstva po¾nohospodárstva a vý�ivy Slovenskej
republiky è. 155/1992 Zb., ktorou sa urèujú podmienky
oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových
úprav.�.

5. V § 3 odsek 3 znie:
�(3) �ivnos�ou nie je ani èinnos�, ktorá svojou pova-

hou spåòa znaky �ivnosti pod¾a § 2, ale je v rozpore
s dobrými mravmi.�.

6. § 3 sa dopåòa novým odsekom 4, ktorý znie:
�(4) �ivnos�ou takisto nie je predaj nespracovaných

alebo spracovaných rastlinných a �ivoèí�nych výrob-
kov z vlastnej drobnej pestovate¾skej a chovate¾skej
èinnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na
predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na
prenajatom mieste na trhovisku alebo v tr�nici,23p) ak
doba prenájmu je dlh�ia ako 30 dní v kalendárnom
roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným am-
bulantným spôsobom, ak sa predaj uskutoèòuje viac
ako 30 dní v kalendárnom roku, vz�ahuje sa osobitný
zákon.23r)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23p a 23r znejú:
�23p) § 2 zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

a poskytovania slu�ieb na trhových miestach a o zmene a do-
plnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.

   23r) Zákon è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov
v znení zákona è. 219/1991 Zb.�.

7. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

�§ 5

Osoby oprávnené prevádzkova� �ivnos�

(1) �ivnos� mô�e prevádzkova� fyzická osoba (�iv-
nostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky
ustanovené týmto zákonom (ïalej len �podnikate¾ �);
povolenie na prevádzkovanie �ivnosti (ïalej len �kon-
cesia�) sa vy�aduje len v prípadoch vymedzených tým-
to zákonom.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby mô�u prevádz-
kova� �ivnos�, ak to neobmedzujú alebo nevyluèujú
osobitné zákony.24)

(3) Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická oso-
ba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ïalej
len �zahranièná osoba�) mô�e na území Slovenskej
republiky prevádzkova� �ivnos� za rovnakých podmie-
nok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, ak
z tohto zákona alebo z iného osobitného predpisu ne-
vyplýva nieèo iné. Na úèely tohto zákona sa slovenskou
osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo práv-
nická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

(4) Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na
úèely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území
Slovenskej republiky, prípadne dlhodobý pobyt alebo
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe
povolenia pod¾a osobitného predpisu;24b) u �tátnych
obèanov Slovenskej republiky s dlhodobým alebo trva-
lým pobytom mimo územia Slovenskej republiky je
ním aj ohlásený prechodný pobyt na území Slovenskej
republiky a u �tátnych príslu�níkov èlenských �tátov
Európskych spoloèenstiev (ïalej len �èlenský �tát�)
s bydliskom v èlenskom �táte je ním ohlásený pobyt
cudzinca.24c)

(5) Fyzické osoby, ktorým bolo priznané postavenie
uteèencov alebo ktoré majú postavenie zahranièného
Slováka pod¾a osobitných predpisov,24d) mô�u prevádz-
kova� �ivnos� za rovnakých podmienok ako cudzinci,
ktorí majú povolený dlhodobý alebo trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.
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§ 6

V�eobecné podmienky prevádzkovania �ivnosti

(1) V�eobecné podmienky prevádzkovania �ivnosti
fyzickými osobami sú:
a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilos� na právne úkony,
c) bezúhonnos�,
ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepo-
va�uje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku alebo iný
trestný èin spáchaný úmyselne, ktorého skutková
podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naòho
neh¾adí, akoby nebol odsúdený.24e)

(3) U právnickej osoby musí v�eobecné podmienky
pod¾a odseku 1 spåòa� fyzická osoba alebo osoby, ktoré
sú jej �tatutárnym orgánom.

(4) U organizaènej zlo�ky zahraniènej osoby musí
v�eobecné podmienky pod¾a odseku 1 spåòa� osoba
vedúceho organizaènej zlo�ky.

(5) Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne
rozhodol o skutoènostiach uvedených v odseku 2, pre-
ukázalo, �e ide o podnikate¾a na základe �ivnostenské-
ho oprávnenia alebo o osobu oprávnenú kona� za práv-
nickú osobu, ktorá prevádzkuje �ivnos�, súd to oznámi
príslu�nému �ivnostenskému úradu.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 24, 24a, 24b, 24c,
24d a 24e znejú:
�24) Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce è. 65/1965

Zb. v znení zákona è. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona
è. 370/1997 Z. z. o vojenskej slu�be, § 23 ods. 2 zákona
è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona è. 73/1998 Z. z.
o �tátnej slu�be príslu�níkov Policajného zboru, Slovenskej
informaènej slu�by, Zboru väzenskej a justiènej strá�e Sloven-
skej republiky a �elezniènej polície v znení neskor�ích predpi-
sov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996
Z. z. o nadáciách v znení zákona è. 147/1997 Z. z.

24a) Zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov.
24b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z.

o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení
neskor�ích predpisov.

24c) § 16 ods. 2 zákona è. 73/1995 Z. z.
24d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 283/1995 Z. z.

o uteèencoch v znení zákona è. 309/2000 Z. z.
Zákon è. 70/1997 Z. z. o zahranièných Slovákoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

24e) § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskor�ích predpisov.�.

8. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: �ak
tento zákon neustanovuje inak�.

9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

�§ 7a

Osobitná odborná spôsobilos�

(1) Osobitná odborná spôsobilos� je súhrn teoretic-
kých vedomostí, praktických schopností a ovládanie
technických alebo technologických postupov, ktoré
musí spåòa� ka�dý, kto vykonáva �ivnosti uvedené
v prílohe è. 4.

(2) Osobitnú odbornú spôsobilos� spåòa ten, kto spå-
òa odbornú spôsobilos� pod¾a § 7 ods. 1, alebo ten, kto
absolvoval vzdelávanie v akreditovanej vzdelávacej
ustanovizni a získal osvedèenie o vykonaní kvalifikaè-
nej skú�ky pred skú�obnou komisiou pod¾a § 22
ods. 1 písm. d).�.

10. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypú��ajú slová �vy-
hlásený alebo�.

11. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
�c) výpis zo �ivnostenského registra.�.

12. V § 11 odseky 3, 4, 7 a 8 znejú:
�(3) Zodpovedný zástupca musí ma� bydlisko na úze-

mí Slovenskej republiky.

 (4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby ne-
mô�e by� èlen dozornej rady, prípadne iného kontrol-
ného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným
zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemô�e
by� osoba, ktorej bolo zru�ené �ivnostenské oprávne-
nie pod¾a § 58 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 písm. a),
a to poèas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
o zru�ení �ivnostenského oprávnenia.

 (7) Ak je podnikate¾om fyzická osoba, mô�e ustano-
vi� zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom
bude �ivnos� prevádzkova�. Ak podnikate¾ nespåòa
osobitné podmienky prevádzkovania �ivnosti (§ 7), je
povinný ustanovi� zodpovedného zástupcu. Fyzická
osoba musí tie� ustanovi� zodpovedného zástupcu
v prípadoch pod¾a odseku 8.

 (8) Podnikate¾, ktorý má zriadených viac prevádz-
karní ako jednu prevádzkareò alebo zdru�enú pre-
vádzkareò (§ 17 ods. 2) a v nich prevádzkuje remesel-
nú �ivnos�, viazanú �ivnos� alebo koncesovanú
�ivnos�, je povinný ustanovi� jedného zodpovedného
zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástup-
cov pre ka�dú takúto prevádzkareò, ak nejde o podni-
kate¾a pod¾a odseku 12; podnikate¾, ktorý je fyzickou
osobou a spåòa osobitné podmienky na prevádzkova-
nie �ivnosti (§ 7), mô�e úlohy spojené s výkonom funk-
cie zodpovedného zástupcu vykonáva� aj osobne v jed-
nej takejto prevádzkarni alebo za podmienok
ustanovených v odseku 5 vo viacerých takýchto pre-
vádzkaròach.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 28c sa vypú��a.

13. § 11 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
�(12) Zodpovedného zástupcu netreba ustanovi�

v prípade, ak pod¾a osobitného predpisu28b) mo�no od-
bornú alebo inú spôsobilos� preukáza� iba dokladom
vydaným na meno podnikate¾a.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 28b znie:
�28b) § 3 vyhlá�ky Úradu bezpeènosti práce Slovenskej republiky

è. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci, bezpeènosti tlakových, zdvíhacích, elektrických
a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.�.
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14. § 13 vrátane nadpisu znie:

�§ 13

Pokraèovanie v �ivnosti pri úmrtí
fyzickej osoby (�ivnostníka)

(1) Ak fyzická osoba (�ivnostník) zomrie, mô�u v �iv-
nosti pokraèova� a� do skonèenia konania o prejedna-
ní dedièstva
a) dedièia zo zákona, ak niet dedièov zo závetu,
b) dedièia zo závetu a pozostalý man�el, aj keï nie je

dedièom, ak je spoluvlastníkom majetku pou�íva-
ného na prevádzkovanie �ivnosti,

c) pozostalý man�el spåòajúci podmienku uvedenú
v písmene b), ak v �ivnosti nepokraèujú dedièia,

d) správca dedièstva,29) ak ho ustanovil súd.

(2) Pokraèovanie v �ivnosti sú osoby uvedené v od-
seku 1 písm. a) a� c) povinné oznámi� �ivnostenskému
úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikate-
¾a. Správca dedièstva je povinný oznámi� �ivnosten-
skému úradu pokraèovanie v �ivnosti do jedného me-
siaca od ustanovenia do funkcie.

(3) Ak osoba pod¾a odseku 1 písm. a) a� c) nespåòa
podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez
me�kania ustanovi� zodpovedného zástupcu.

(4) Ak správca dedièstva pod¾a odseku 1 písm. d)
nespåòa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí
bez me�kania ustanovi� zodpovedného zástupcu.

(5) Po skonèení konania o dedièstve mô�u pokraèo-
va� v �ivnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) a� c),
ak nadobudli majetkový podiel pou�ívaný na prevádz-
kovanie �ivnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne.
Pokraèovanie v �ivnosti oznámia �ivnostenskému úra-
du do jedného mesiaca od skonèenia konania o dediè-
stve. Ak v�ak do �iestich mesiacov od skonèenia kona-
nia o dedièstve nezískajú vlastné �ivnostenské
oprávnenie, nemô�u ïalej �ivnos� prevádzkova�.

(6) Pozostalý man�el, ktorý bol spoluvlastníkom ma-
jetku pou�ívaného na prevádzkovanie �ivnosti alebo
ktorý tento majetok alebo podiel na òom dedièstvom
nadobudol, mô�e pokraèova� v �ivnosti aj po tejto le-
hote na základe �ivnostenského oprávnenia poruèite-
¾a.

(7) Ak je pozostalý man�el podnikate¾om, oznámi
�ivnostenskému úradu v lehote pod¾a odseku 5 ob-
chodné meno a identifikaèné èíslo, pod ktorými bude
pokraèova� v �ivnosti, a ïal�ie údaje pod¾a § 45 alebo
§ 50 potrebné na vydanie nového �ivnostenského listu
alebo novej koncesnej listiny.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:
�29) § 175e ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku.�.

15. § 17 vrátane nadpisu znie:

�§ 17

Prevádzkareò

(1) Prevádzkaròou sa rozumie priestor, v ktorom sa
prevádzkuje �ivnos�; nie je ním priestor súvisiaci
s prevádzkovaním �ivnosti ani technické a technolo-

gické zariadenie urèené na prevádzkovanie �ivnosti
alebo súvisiace s prevádzkovaním �ivnosti.

(2) Zdru�enou prevádzkaròou sa na úèely tohto zá-
kona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý prie-
stor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná �ivnos� zahàòa-
júca súbor èinností spåòajúcich znaky samostatných
�ivností v prípade, ak pracovný, technický alebo tech-
nologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak
spolu súvisí na úèel výroby finálneho produktu.

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním �ivnosti
sa pova�ujú najmä:
a) priestor urèený na uskladnenie surovín a tovaru

podnikate¾a,
b) stanovi�tia, odstavné plochy pre motorové vozidlá,

gará�e a priestory urèené na zabezpeèenie údr�by
a technickú kontrolu vozidiel,

c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej
osoby,

d) výstavné priestory a vzorkové predajne,
e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na

jeho vydávanie.

(4) Za technické a technologické zariadenia urèené
na prevádzkovanie �ivnosti alebo súvisiace s prevádz-
kovaním �ivnosti sa pova�ujú najmä:
a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na

trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevy�a-
duje stavebné povolenie pod¾a osobitného predpi-
su,29a)

b) zariadenie a priestor na poskytovanie ¾udovej tech-
nickej zábavy; ¾udovou technickou zábavou sa na
úèely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie
kolotoèov, hojdaèiek, zábavných strelníc a iných
podobných technických prostriedkov na hromadnú
zábavu,29b)

c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné
vozidlá, ktoré slú�ia na prevádzkovanie �ivnosti,

d) pojazdné predajne,
e) zariadenia na poskytovanie reklamy,
f) predajné automaty.

(5) Na základe �ivnostenského oprávnenia mo�no
�ivnos� prevádzkova� aj v neskôr zriadených prevádz-
karòach. Podnikate¾ oznámi túto skutoènos� najne-
skôr v deò jej zriadenia príslu�nému �ivnostenskému
úradu. Ak je prevádzkareò zriadená v územnom obvo-
de iného ne� príslu�ného �ivnostenského úradu, ozná-
mi podnikate¾ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto
�ivnostenskému úradu.

(6) Ustanovenia o oznaèovaní prevádzkarne sa pri-
merane vz�ahujú aj na priestory súvisiace s prevádz-
kovaním �ivnosti a na technické a technologické zaria-
denia urèené na prevádzkovanie �ivnosti alebo
súvisiace s prevádzkovaním �ivnosti. Ustanovenia
o oznamovaní zriaïovania a zru�ovania prevádzkarne
sa vz�ahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkova-
ním �ivnosti uvedené v odseku 3 písm. a), c) a d).�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
�29a) Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskor�ích predpisov.�.
  29b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 400/1999 Z. z., kto-

rým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách
na ostatné urèené výrobky v znení zákona è. 142/2000 Z. z.�.
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16. § 21 a 22 vrátane nadpisu znejú:

�Preukazovanie odbornej  spôsobi lost i

§ 21

(1) Odborná spôsobilos� sa preukazuje výuèným lis-
tom30) alebo iným dokladom o riadnom ukonèení uèeb-
ného odboru alebo �tudijného odboru a dokladom
o vykonaní najmenej trojroènej praxe v odbore.

(2) Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhrad-
ná) slu�ba v ozbrojených silách alebo civilná slu�ba,
ak sa poèas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú
predmetom príslu�nej remeselnej �ivnosti. Dokladom
o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslu�-
ným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde
obèan vykonával civilnú slu�bu.

§ 22

(1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21
sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a) výuèným listom30) alebo iným dokladom o riadnom

ukonèení príbuzného odboru a dokladom o vyko-
naní najmenej trojroènej praxe v odbore alebo v prí-
buznom odbore, alebo

b) vysvedèením o maturitnej skú�ke na strednej od-
bornej �kole alebo na strednom odbornom uèili�ti,
alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy,
alebo na nadstavbovom �túdiu v rovnakom odbore
a dokladom o vykonaní najmenej dvojroènej praxe
v odbore,31) alebo

c) diplomom o absolvovaní vysokej �koly v príslu�-
nom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej
jednoroènej praxe v odbore, alebo

d) osvedèením o získanom vzdelaní v akreditovanej
vzdelávacej ustanovizni31c) a osvedèením o vykona-
ní kvalifikaènej skú�ky pred skú�obnou komisiou.

(2) Kvalifikaènou skú�kou pod¾a odseku 1 písm. d)
sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické
znalosti technických alebo technologických postupov,
ktoré sa vy�adujú pri prevádzkovaní �ivnosti.

(3) Skú�obné komisie na vykonávanie kvalifikaènej
skú�ky zriaïuje a ich èlenov na návrh Slovenskej �iv-
nostenskej komory vymenúva a odvoláva krajský
úrad. Èlenom skú�obných komisií je zástupca kraj-
ského úradu, Slovenskej �ivnostenskej komory, �iv-
nostenského spoloèenstva v odbore a stavovskej ko-
mory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslu�nej
strednej �koly alebo vysokej �koly.

(4) Za vykonanie kvalifikaènej skú�ky sa platí úhra-
da, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú
s tým spojené. Úhradu urèí Slovenská �ivnostenská
komora.

(5) Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí
a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikaè-
nej skú�ky a vydania osvedèenia o jej vykonaní usta-
noví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 31a sa vypú��a.

Poznámka pod èiarou k odkazu 31c znie:
�31c) Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïal�om vzdelávaní a o zmene záko-

na Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o za-
mestnanosti v znení zákona è. 70/1997 Z. z.�.

17. § 29 a 30 znejú:

�§ 29

(1) Podnikate¾ je povinný pri prevádzkovaní �ivnosti
dodr�iava� podmienky ustanovené týmto zákonom
a osobitnými predpismi.32)

(2) Podnikate¾ je povinný prevádzkova� �ivnos� riad-
ne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemô�e
zbavi� ani v prípade, ak podnikate¾skú èinnos� pre-
vádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

(3) Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané
�ivnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochá-
dza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a slu�ieb
z dôvodov poru�ovania osobitných predpisov, najmä
technických noriem a profesijných zvyklostí.

(4) Riadne a poctivo nevykonáva �ivnos� podnikate¾,
ktorý
a) bez záva�ných dôvodov neplní svoje daòové, poplat-

kové a odvodové povinnosti pod¾a osobitných pred-
pisov,

b) zabezpeèuje èinnos�, ktorá je predmetom jeho pod-
nikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého
pracovnoprávneho vz�ahu.

§ 30

(1) Podnikate¾ je povinný prevádzkareò oznaèi�.
Spôsob oznaèenia prevádzkarne urèujú osobitné pred-
pisy.33)

(2) Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikaè-
né znaky na ich zaraïovanie do tried upraví Minister-
stvo hospodárstva Slovenskej republiky v�eobecne zá-
väzným právnym predpisom.

(3) Podnikate¾ zodpovedá za hodnoverné preukáza-
nie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nado-
budnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi
obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávate¾a, odbe-
rate¾a, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho mno�-
stvo a termín dodania. Podnikate¾ preukazuje pôvod
tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej
za èinnos� prevádzkarne.

(4) Podnikate¾ zodpovedá za to, �e jeho zamestnanci
spåòajú spôsobilos� na výkon povolania ustanovenú
osobitnými predpismi, ako aj znalos� hygienických
a bezpeènostných predpisov. Ak to vy�aduje povaha
práce alebo inej èinnosti, zodpovedá aj za to, �e sa
zamestnanci podrobili prehliadkam pod¾a predpisov
o opatreniach proti prenosným chorobám.36)

(5) Podnikate¾ je povinný pri prevádzkovaní �ivnosti
pou�íva� obchodné meno zapísané v �ivnostenskom
registri.

(6) V prevádzkarni a na trhovom mieste36a) musí by�
in�pekèná kniha autorizovaná �ivnostenským úra-
dom, do ktorej kontrolné, in�pekèné a dozorné orgány
vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia
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a prijaté opatrenia. Platí to aj v prípade, ak podnikate¾
zriadi zdru�enú prevádzkareò alebo viac prevádzkarní
v priestoroch, ktoré majú spoloèné súpisné èíslo
a orientaèné èíslo.36b) Nále�itosti in�pekènej knihy,
spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej
zapisovaných upraví v�eobecne záväzným právnym
predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republi-
ky.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 32 a 33 znejú:
�32) Napríklad zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a

v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení
neskor�ích predpisov, § 20 a� 24 vyhlá�ky Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky è. 79/1997 Z. z. o opatreniach
na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlá�ky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 54/2000
Z. z.

  33) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
§ 14 zákona è. 634/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 35 sa vypú��a.

V poznámke pod èiarou k odkazu 36 sa citácia �§ 11
vyhlá�ky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socia-
listickej republiky è. 103/1984 Zb. o opatreniach pro-
ti prenosným chorobám� nahrádza citáciou �Vyhlá�ka
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 79/1997 Z. z. v znení vyhlá�ky è. 54/2000 Z. z.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:
�36a) Zákon è. 178/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36b znie:
�36b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 221/1996 Z. z.

o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
v znení zákona è. 389/1999 Z. z.�.

18. § 31 sa vypú��a.

19. § 33 a 34 vrátane nadpisov znejú:

�§ 33

V�eobecné ustanovenie

Obchodné �ivnosti sú najmä:
a) kúpa tovaru na úèely jeho predaja koneènému

spotrebite¾ovi (maloobchod) alebo na úèely jeho
predaja iným prevádzkovate¾om �ivnosti (ve¾koob-
chod),

b) pohostinská èinnos�.

Rozsah oprávnenia

§ 34

(1) Podnikate¾ �ivnosti uvedenej v § 33 písm. a) mô-
�e v rámci svojho �ivnostenského oprávnenia tie�
a) prenajíma� tovar,
b) sprostredkúva� kúpu a predaj tovaru v jednotli-

vých prípadoch,
c) vykonáva� na tovare drobné zmeny, ktorými tovar

prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d) vykonáva� montá� tovaru dodaného zákazníkovi,

ak sa mô�e vykona� jednoduchými operáciami bez
osobitných odborných znalostí,

e) vykonáva� výmenu vadných súèastí pri dodanom

tovare, ak sa mô�e vykona� jednoduchým spôso-
bom bez osobitných odborných znalostí,

f) vykonáva� servis dodaného tovaru za predpokladu,
�e na to pou�ije odborne spôsobilé osoby,

g) prijíma� objednávky na zhotovenie, spracovanie
alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávne-
ný, a da� tieto práce vykona� oprávneným výrob-
com,

h) cez sviatky, pri slávnostiach, �portových poduja-
tiach alebo pri iných podobných akciách predáva�
aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré
sa pri týchto príle�itostiach obvykle ponúkajú
a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,

i) predáva� tovar aj v pojazdných predajniach,
j) predáva� tovar, ak jeho predaj nevy�aduje konce-

siu, pomocou automatov obsluhovaných zákazní-
kom,

k) uskutoèòova� podomový a zásielkový predaj.36c)

(2) Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazní-
kom mimo prevádzkarne ohlási podnikate¾ vopred �iv-
nostenskému úradu, keï si predtým vy�iadal súhlas
obce; pre ich oznaèenie platí primerane ustanovenie
§ 30 ods. 1.

(3) Pri vykonávaní zmien pod¾a odseku 1 písm. c)
alebo úprav pod¾a odseku 1 písm. g) je podnikate¾
povinný dba� na to, aby zmenami alebo úpravami
nedo�lo k odstráneniu alebo znehodnoteniu oznaèenia
výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej znám-
ky.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36c znie:
�36c) Zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomo-

vom predaji a zásielkovom predaji.�.

20. § 35, 36 a 37 sa vypú��ajú.

21. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovom �koktailov�
vkladá èiarka a dopåòa slovo �piva�.

22. V § 38 ods. 2 písm. c) sa vypú��ajú slová �ak na
ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako
osem miest,�.

23. § 39, 39a, 40, 41 a 41a sa vypú��ajú.

24. V § 42 odsek 1 znie:
�(1) Podnikate¾ má právo v rámci �ivnostenského

oprávnenia
a) vykonáva� súbor nadväzných èinností súvisiacich

so zabezpeèením výroby finálneho produktu,
b) zhotovova� stroje, náradie a prípravky urèené na

výrobu finálneho produktu,
c) predáva� a opravova� výrobky, ak zostane zachova-

ná povaha �ivnosti.�.

25. V § 44 odsek 1 znie:
�(1) Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie

§ 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikate¾ov poskytujú-
cich slu�by primerane, ak sa pritom zachová povaha
ich �ivnosti.�.

26. V § 45 odseky 1 a 5 znejú:
�(1) Kto hodlá prevádzkova� ohlasovaciu �ivnos�, je

povinný to ohlási� �ivnostenskému úradu miestne prí-
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slu�nému pod¾a sídla právnickej osoby alebo bydliska
fyzickej osoby.

(5) Zahranièná osoba v ohlásení uvedie aj adresu
podniku alebo organizaènej zlo�ky36d) na území Sloven-
skej republiky a údaje pod¾a odseku 2 písm. a) za
osobu vedúceho organizaènej zlo�ky.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36d znie:
�36d) § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.�.

27. § 46 znie:

�§ 46

(1) Fyzická osoba
a) preuká�e pri ohlasovacej remeselnej �ivnosti alebo

viazanej �ivnosti odbornú spôsobilos� alebo odbor-
nú spôsobilos� jej zodpovedného zástupcu,

b) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie star-
�í ako tri mesiace (ïalej len �výpis z registra tres-
tov�),

c) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpo-
vedného zástupcu, ak je ustanovený,

d) preuká�e oprávnenie u�íva� nehnute¾nos�, v ktorej
je zriadená prevádzkareò, alebo miesto podnikania,
ak ich adresy sú odli�né od miesta bydliska,

e) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o sku-
toènostiach pod¾a § 11 ods. 4 a o tom, �e nemá
súdom alebo správnym orgánom urèený zákaz èin-
nosti týkajúci sa prevádzkovania �ivnosti,

f) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanove-
ním do funkcie,

g) pripojí vyhlásenie o skutoènostiach pod¾a § 5
ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

(2) Právnická osoba
a) preuká�e pri ohlasovacej remeselnej �ivnosti alebo

viazanej �ivnosti odbornú spôsobilos� jej zodpoved-
ného zástupcu alebo preuká�e spôsobilos� pod¾a
§ 11 ods. 12,

b) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb,
ktoré sú jej �tatutárnym orgánom,

c) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpo-
vedného zástupcu, ak je ustanovený,

d) preuká�e oprávnenie u�íva� nehnute¾nos�, v ktorej
je zriadená prevádzkareò alebo sídlo,

e) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o sku-
toènostiach pod¾a § 11 ods. 4 a o tom, �e nemá
súdom alebo správnym orgánom urèený zákaz èin-
nosti týkajúci sa prevádzkovania �ivnosti,

f) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanove-
ním do funkcie,

g) pripojí vyhlásenie o skutoènostiach pod¾a § 5
ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

(3) Ustanovenia odseku 1 písm. a), c), e) a f) a odse-
ku 2 písm. a), c), e) a f) sa nepou�ijú v prípade pod¾a
§ 11 ods. 8.

(4) Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia
Slovenskej republiky a pri prevádzkovaní �ivnosti bu-
de v postavení podnikate¾a, zodpovedného zástupcu,
osoby oprávnenej kona� za právnickú osobu alebo
v postavení vedúceho organizaènej zlo�ky, pripojí
k ohláseniu výpis z registra trestov vydaný príslu�ným

orgánom krajiny, v ktorej má bydlisko, alebo ak sa
takýto doklad nevydáva, rovnocennú listinu vydanú
príslu�ným súdnym alebo administratívnym orgánom
alebo èestné vyhlásenie overené príslu�ným orgánom
krajiny.

(5) Doklady uvedené v odseku 4 nesmú by� pri ich
predkladaní star�ie ako tri mesiace a musia by� pred-
lo�ené spolu s úradne overeným prekladom do �tátne-
ho jazyka.

(6) Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby,
ktorá nemá plnú spôsobilos� na právne úkony, dolo�í
aj súhlas príslu�ného súdu (§ 12).

(7) Nále�itos�ou ohlásenia �ivnosti je aj úhrada
správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu.�.

28. § 48 znie:

�§ 48

(1) �ivnostenský úrad zasiela v mesaèných interva-
loch údaje v rozsahu �ivnostenského registra (§ 60
ods. 2)
a) daòovému úradu príslu�nému pod¾a bydliska fyzic-

kej osoby alebo sídla právnickej osoby,
b) orgánu �tátnej �tatistiky, ktorý má sídlo v jeho

územnej pôsobnosti.

(2) �ivnostenský úrad zasiela v mesaèných interva-
loch zoznam podnikate¾ov, ktorým bol vydaný �ivnos-
tenský list alebo koncesná listina, s uvedením ich
obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla
a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) a� g)
a) orgánu príslu�nému na vyplácanie dávok sociálnej

pomoci,36e)
b) orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov

povinného zdravotného poistenia,36f)
c) príslu�nému orgánu Národného úradu práce.37)

(3) �ivnostenský úrad zasiela v mesaèných interva-
loch Slovenskej �ivnostenskej komore zoznam podni-
kate¾ov s uvedením ich obchodného mena, sídla alebo
miesta podnikania a predmetu podnikania.

(4) �ivnostenský úrad zasiela v mesaèných interva-
loch obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam pod-
nikate¾ov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto
podnikania alebo ktorí na jej území majú umiestnenú
prevádzkareò, s uvedením ich obchodného mena,
predmetu podnikania a adresy umiestnenia prevádz-
karní.

(5) �ivnostenský úrad poskytne údaje zo �ivnosten-
ského registra aj ïal�ím orgánom za podmienok usta-
novených osobitným zákonom.

(6) �ivnostenský úrad na po�iadanie poskytne jed-
norazové informácie z verejnej èasti �ivnostenského
registra aj miestne príslu�ným orgánom �tátnej správy
vykonávajúcim kontrolu a dozor nad podnikate¾mi
pod¾a osobitných predpisov.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 36e a 36f znejú:
�36e) Zákon Slovenskej národnej rady è. 543/1990 Zb. o �tátnej

správe sociálneho zabezpeèenia v znení neskor�ích predpisov.
   36f) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994

Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poiste-
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nia, o zriadení V�eobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravot-
ných pois�ovní v znení zákona è. 124/1998 Z. z.�.

V poznámke pod èiarou k odkazu 37 sa citácia �§ 13
písm. e) zákona Slovenskej národnej rady è. 83/1991
Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri za-
bezpeèovaní politiky zamestnanosti v znení neskor-
�ích predpisov (úplné znenie è. 298/1994 Z. z.)� na-
hrádza citáciou �Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskor�ích predpisov�.

29. V § 49 ods. 1 prvá veta znie: �Podnikate¾ je po-
vinný oznámi� príslu�nému �ivnostenskému úradu
v�etky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov
ustanovených na ohlásenie �ivnosti a predlo�i� o nich
doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od
vzniku týchto zmien.�.

30. V § 49 odsek 3 znie:
�(3) Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne

príslu�ný na postup pod¾a odseku 2 �ivnostenský úrad
pod¾a nového sídla alebo bydliska.�.

31. § 50 vrátane nadpisu znie:

�§ 50

Nále�itosti �iadosti o koncesiu

(1) Kto hodlá prevádzkova� koncesovanú �ivnos�, je
povinný po�iada� o vydanie koncesie miestne príslu�-
ný �ivnostenský úrad. Príslu�nos� úradu sa riadi usta-
novením § 45 ods. 1.

(2) Pre nále�itosti �iadosti o koncesiu platia ustano-
venia § 45 ods. 2 písm. a) a� g), ods. 3 písm. a) a� e)
a ods. 4 a� 6, § 46 ods. 1 písm. b) a� g), ods. 2 písm. b)
a� g) a ods. 3 a� 7 obdobne.

(3) Ak sú na prevádzkovanie �ivnosti ustanovené
podmienky odbornej spôsobilosti, preuká�e
a) fyzická osoba svoju odbornú spôsobilos� alebo od-

bornú spôsobilos� zodpovedného zástupcu,
b) právnická osoba odbornú spôsobilos� zodpovedné-

ho zástupcu alebo spôsobilos� pod¾a § 11 ods. 12.�.

32. § 52 sa vypú��a.

33. § 53 vrátane nadpisu znie:

�§ 53

Rozhodovanie o koncesii

(1) Pri rozhodovaní o koncesii �ivnostenský úrad zis-
�uje, èi sú splnené v�eobecné a osobitné podmienky
na prevádzkovanie �ivnosti. Ak je na prevádzkovanie
�ivnosti pod¾a prílohy è. 3 potrebné oprávnenie alebo
povolenie, alebo vyjadrenie orgánu �tátnej správy, je
ním �ivnostenský úrad viazaný. Na posúdenie plnenia
podmienky spo¾ahlivosti si vy�iada vyjadrenie Sloven-
skej �ivnostenskej komory. Ak Slovenská �ivnostenská
komora do 20 dní od doruèenia �iadosti vyjadrenie
nevydá, znamená to, �e s udelením koncesie súhlasí.

(2) �ivnostenský úrad si mô�e vy�iada� vyjadrenie aj
od ïal�ích orgánov, najmä od obce a policajného zbo-

ru, ktoré sú povinné ich zasla� najneskôr v lehote
20 dní.

(3) Ak nie je splnená niektorá z podmienok pod¾a
odseku 1, �ivnostenský úrad �iados� zamietne.

(4) �ivnostenský úrad rozhodne o �iadosti do 30 dní
odo dòa podania �iadosti.

(5) Koncesná listina nahrádza pri prevádzkovaní
koncesovanej �ivnosti povolenie alebo oprávnenie pod-
¾a osobitných predpisov.�.

34. V § 55 sa vypú��a druhá veta.

35. V § 56 ods. 2 sa èíslovka �55� nahrádza èíslov-
kou �48�.

36. V § 56 odsek 3 znie:
�(3) Pri zmene sídla alebo bydliska je miestne prí-

slu�ný �ivnostenský úrad pod¾a nového sídla alebo
bydliska.�.

37. § 57 a� 59 znejú:

�§ 57

(1) �ivnostenské oprávnenie zaniká
a) smr�ou fyzickej osoby (�ivnostníka), ak nepokraèu-

jú v �ivnosti dedièia alebo správca dedièstva; opráv-
nenie v�ak zanikne najneskôr uplynutím lehoty
uvedenej v § 13 ods. 5,

b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady pod-
¾a § 14 a 15,

c) uplynutím èasu, ak �ivnostenské oprávnenie bolo
vydané na urèitý èas,

d) rozhodnutím �ivnostenského úradu pod¾a § 58,
e) ak to ustanoví osobitný zákon,
f) uplynutím lehoty povoleného dlhodobého alebo tr-

valého pobytu podnikate¾a alebo jeho zru�ením,
g) u ohlasovacích �ivností dòom uvedeným v oznáme-

ní o ukonèení podnikania.

(2) Úmrtím fyzickej osoby (�ivnostníka) nezaniká je-
ho �ivnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní �iv-
nosti pokraèuje pozostalý man�el za podmienok usta-
novených v § 13.

(3) Ak v oznámení pod¾a odseku 1 písm. g) nie je
uvedený neskor�í deò, �ivnostenské oprávnenie zanik-
ne dòom doruèenia oznámenia o ukonèení podnikania
�ivnostenskému úradu. Ohlásenie ukonèenia podni-
kania nemo�no vzia� spä�.

§ 58

(1) �ivnostenský úrad miestne príslu�ný pod¾a sídla
právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zru�í
�ivnostenské oprávnenie, ak
a) podnikate¾ u� nespåòa podmienky pod¾a § 6 ods. 1

písm. b) a c); neplatí to v prípade pod¾a § 6 ods. 1
písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,

b) nastanú preká�ky pod¾a § 8 ods. 1 a� 3,
c) u koncesovaných �ivností o to podnikate¾ po�iada,
d) podnikate¾ pri prevádzkovaní �ivnosti poru�í pod-

mienky alebo povinnosti urèené zákonom ako oso-
bitne záva�né.
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(2) �ivnostenský úrad miestne príslu�ný pod¾a sídla
právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby mô�e
a) z vlastného podnetu alebo iného podnetu �ivnos-

tenské oprávnenie na jednu �ivnos� alebo viac �iv-
ností zru�i� alebo prevádzkovanie �ivnosti pozasta-
vi�, ak podnikate¾ záva�ným spôsobom poru�uje
podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto
zákonom alebo inými osobitnými predpismi,

b) z vlastného podnetu alebo iného podnetu �ivnos-
tenské oprávnenie na jednu �ivnos� alebo viac �iv-
ností zru�i�, ak podnikate¾ nezaèal prevádzkova�
�ivnos� v lehote dlh�ej ako dva roky od vydania
�ivnostenského listu alebo koncesnej listiny,

c) z podnetu podnikate¾a pozastavi� prevádzkovanie
�ivnosti na obdobie najmenej �iestich mesiacov.

(3) Ak je prevádzkareò v obvode iného �ivnostenské-
ho úradu, prevádzkovanie �ivnosti mô�e pozastavi�
�ivnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa
prevádzkareò nachádza. O pozastavení upovedomí
�ivnostenský úrad, ktorý �ivnostenský list alebo kon-
cesnú listinu vydal.

(4) Osoba, ktorej sa �ivnostenské oprávnenie zru�ilo
z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. d) alebo v ods. 2
písm. a), mô�e ohlási� ohlasovaciu �ivnos� alebo po�ia-
da� o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov
od právoplatnosti rozhodnutia o zru�ení �ivnostenské-
ho oprávnenia.

§ 59

O pozastavení alebo zru�ení �ivnostenského opráv-
nenia informuje �ivnostenský úrad orgány uvedené
v § 48.�.

38. V § 60 odseky 2 a� 4 znejú:
�(2) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich

zmien:
a) ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifi-

kaèné èíslo, miesto podnikania, osobné údaje, ako
aj osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástup-
cu, ak je ustanovený, s výnimkou podnikate¾a po-
d¾a § 11 ods. 8; ak ide o právnickú osobu, obchod-
né meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej �tatutárnym
orgánom, a spôsob, akým za právnickú osobu ko-
najú, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, a osob-
né údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu s vý-
nimkou podnikate¾a pod¾a § 11 ods. 8,

b) predmet podnikania,
c) prevádzkarne, ak sú zriadené,
d) dátum vzniku �ivnostenského oprávnenia,
e) èas, na ktorý sa �ivnostenské oprávnenie vydáva,
f) pozastavenie alebo zánik �ivnostenského oprávne-

nia,
g) vrátenie �ivnostenského listu alebo koncesnej listi-

ny pod¾a § 10 ods. 5,
h) ak ide o zahraniènú osobu, adresa podniku alebo

organizaènej zlo�ky na území Slovenskej republiky,
i) iné skutoènosti pod¾a osobitných predpisov.26)

 (3) Register sa èlení na verejnú a neverejnú èas�.
Neverejnú èas� registra tvoria osobné údaje fyzickej
osoby (�ivnostníka) a zodpovedného zástupcu.

 (4) Ka�dý má právo nahliadnu� do verejnej èasti
registra, prípadne z neho po�adova� výpis.�.

39. Piata èas� vrátane nadpisov znie:

�P IATA  ÈAS�

�IVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY

HLAVA I

�IVNOSTENSKÁ KONTROLA

§ 61

(1) �ivnostenský úrad vykonáva kontrolu dodr�iava-
nia povinností, ktoré pre podnikate¾ov vyplývajú zo
�ivnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak
sa vz�ahujú na �ivnostenské podnikanie, a z podmie-
nok ulo�ených koncesnou listinou.

(2) Na výkon kontrolnej èinnosti sa vo veciach neus-
tanovených týmto zákonom primerane vz�ahujú usta-
novenia osobitného predpisu.38)

§ 62

(1) Kontrolnú èinnos� pod¾a § 61 ods. 1 vykonávajú
zamestnanci �ivnostenského úradu (ïalej len �kontro-
lór�), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preuka-
zom kontrolóra.

(2) Kontrolóri sú oprávnení po�adova� preukázanie
toto�nosti osôb vykonávajúcich èinnosti, ktoré sú �iv-
nos�ou pod¾a tohto zákona.

(3) Kontrolóri sú povinní zachováva� mlèanlivos�
o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti
s výkonom kontroly.

(4) Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia sku-
toènosti, ktoré mô�u ohrozi� �ivot, zdravie, bezpeènos�
osôb, �ivotné a pracovné prostredie, spí�u o tom zá-
znam, ktorý odovzdajú alebo doruèia podnikate¾ovi
a dotknutému orgánu �tátnej správy.

(5) �ivnostenský úrad mô�e ulo�i� opatrenia na od-
stránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri pre-
vádzkovaní �ivnosti.

(6) Podnikate¾ a osoba zodpovedná za èinnos� pre-
vádzkarne sú povinní poskytova� súèinnos� pri kon-
trole dodr�iavania povinností a podmienok vyplývajú-
cich z tohto zákona, najmä preukáza� kontrolórom
svoju toto�nos�, umo�ni� im vstup do prevádzkarní
a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním �ivnosti,
poskytnú� im potrebné doklady, informácie a vysvet-
lenia.

HLAVA I I

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

§ 63

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá pre-
vádzkuje bez �ivnostenského oprávnenia èinnos�, kto-
rá je predmetom vo¾nej �ivnosti, �ivnostenský úrad
ulo�í pokutu a� do 50 000 Sk.
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§ 64

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá pre-
vádzkuje bez �ivnostenského oprávnenia èinnos�, kto-
rá je predmetom remeselnej �ivnosti alebo viazanej
�ivnosti, �ivnostenský úrad ulo�í pokutu a� do 100 000
Sk.

§ 65

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá pre-
vádzkuje bez �ivnostenského oprávnenia èinnos�, kto-
rá je predmetom koncesovanej �ivnosti, �ivnostenský
úrad ulo�í pokutu a� do 200 000 Sk.

H L AVA  I I I

PORU�ENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

§ 65a

(1) �ivnostenský úrad mô�e ulo�i� podnikate¾ovi po-
kutu a� do 100 000 Sk, ak podnikate¾
a) neustanoví v prípadoch, keï je povinný to urobi�,

zodpovedného zástupcu pre koncesovanú �ivnos�,
b) nedodr�iava podmienky ustanovené na prevádzko-

vanie koncesovanej �ivnosti (§ 27 ods. 3).

(2) �ivnostenský úrad mô�e podnikate¾ovi ulo�i� po-
kutu a� do 50 000 Sk, ak podnikate¾
a) neustanoví v prípadoch, keï je povinný to urobi�,

zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu �ivnos�
(§ 11 ods. 6 a� 8),

b) neohlási zriadenie prevádzkarne �ivnostenskému
úradu,

c) nedodr�iava podmienky pod¾a § 29 ods. 1; pokutu
nemo�no ulo�i�, ak iný orgán zaèal v rovnakej veci
konanie o ulo�enie pokuty pod¾a osobitných pred-
pisov.

(3) �ivnostenský úrad mô�e podnikate¾ovi ulo�i� po-
kutu a� do 20 000 Sk, ak podnikate¾
a) neohlási �ivnostenskému úradu, �e ustanovil zod-

povedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobi�
(§ 11 ods. 7 prvá veta),

b) neoznámi ukonèenie funkcie zodpovedného zá-
stupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpo-
vedného zástupcu, alebo neohlási, �e zodpovedný
zástupca u� nemá bydlisko na území Slovenskej
republiky v prípadoch, keï je povinný to urobi�
(§ 11 ods. 9),

c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení
(§ 49 ods. 1) alebo v �iadosti, na ktorej základe sa
rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1),

d) nemá v prevádzkarni a na trhovom mieste autori-
zovanú in�pekènú knihu,

e) poru�í povinnos� pod¾a § 30 ods. 5.

(4) �ivnostenský úrad mô�e ulo�i� zodpovednému
zástupcovi pokutu a� do 20 000 Sk, ak vykonáva
funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádz-
karòach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).

(5) �ivnostenský úrad mô�e osobe, ktorá nesplní
povinnos� vráti� �ivnostenský list alebo koncesnú lis-
tinu (§ 10 ods. 5), ulo�i� pokutu a� do 10 000 Sk.

§ 65b

(1) Za poru�enie povinností ustanovených v § 65a
ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d) mô�e kontrolór
ulo�i� podnikate¾ovi blokovú pokutu do 5 000 Sk, ak
je poru�enie povinnosti spo¾ahlivo zistené a podnika-
te¾ je ochotný pokutu zaplati�.

(2) Na bloku na ulo�enie pokuty sa vyznaèí údaj
o tom, kedy a za aké poru�enie povinnosti bola pokuta
v blokovom konaní ulo�ená.

(3) Ak nemô�e podnikate¾ zaplati� pokutu na mieste,
vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste
s pouèením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej
zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevza-
tie tohto bloku podnikate¾ potvrdí.

(4) Proti ulo�eniu blokovej pokuty sa nemo�no odvo-
la�.

(5) Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo
financií Slovenskej republiky; príslu�ný �ivnostenský
úrad odoberá bloky od daòového úradu.

§ 65c

�ivnostenský úrad mô�e osobe uvedenej v § 62
ods. 6, ktorá marí, ru�í alebo inak s�a�uje výkon kon-
troly najmä tým, �e odmieta súèinnos� pri výkone
kontroly alebo bez záva�ných dôvodov sa nedostaví na
výzvu �ivnostenského úradu, ulo�i� poriadkovú poku-
tu do 10 000 Sk, a to aj opakovane.

H L AVA  IV

UKLADANIE POKÚT

§ 66

(1) Konanie o ulo�ení pokuty pod¾a § 63 a� 65 mô�e
�ivnostenský úrad zaèa� len do jedného roka odo dòa,
keï sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby
a právnickej osoby dozvedel, najneskôr v�ak do piatich
rokov od èasu, keï k poru�eniu do�lo; ak ide o pokra-
èujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich
rokov od èasu, keï neoprávnené podnikanie e�te trva-
lo.

(2) Konanie o ulo�ení pokuty pod¾a § 65a mô�e �iv-
nostenský úrad zaèa� do jedného roka odo dòa, keï sa
o skutoènosti uvedenej v § 65a dozvedel, najneskôr
v�ak do troch rokov odo dòa, keï taká skutoènos� e�te
trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote urèe-
nej týmto zákonom, najneskôr do troch rokov odo dòa,
keï uplynula lehota na splnenie povinnosti urèenej
týmto zákonom.

(3) Pri ukladaní pokút �ivnostenský úrad prihliada
najmä na záva�nos�, èas trvania alebo následky proti-
právneho konania.

(4) Pokuty ulo�ené pod¾a § 63 a� 65c sú príjmom
�tátneho rozpoètu Slovenskej republiky.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 38 znie:
�38) Druhá èas� a tretia èas� zákona Národnej rady Slovenskej

republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.�.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 41 sa vypú��a.

40. Za piatu A èas� sa vkladá piata B èas�, ktorá
vrátane nadpisu znie:

�P IATA  B  ÈAS�

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY
A PRÁVNICKÉ OSOBY ÈLENSKÝCH �TÁTOV

EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

§ 66e

Na fyzickú osobu, ktorá je �tátnym príslu�níkom
èlenského �tátu41b) s bydliskom v èlenskom �táte, a na
právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto výkonu
alebo hlavnú správu na území èlenského �tátu (ïalej
len �osoba spoloèenstva�), ustanovenia tohto zákona
sa vz�ahujú s odchýlkami uvedenými v tejto èasti.

§ 66f

(1) Osoba spoloèenstva mô�e prevádzkova� �ivnosti
aj za podmienok, �e
a) splnenie v�eobecnej podmienky prevádzkovania

�ivnosti pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) preuká�e spôso-
bom pod¾a odseku 2,

b) odbornú spôsobilos� pre �ivnosti zaradené v prílo-
hách è. 1 a� 3 do zoznamov I a� V preuká�e náhrad-
ným spôsobom pod¾a odseku 4.

(2) Splnenie v�eobecných podmienok prevádzkova-
nia �ivnosti pod¾a odseku 1 písm. a) sa preukazuje
predlo�ením výpisu z registra trestov, alebo ak sa taký
výpis v domovskom èlenskom �táte alebo v èlenskom
�táte pôvodu fyzickej osoby nevydáva, rovnocennej
listiny vydanej príslu�ným súdnym alebo administra-
tívnym orgánom; ak sa také doklady nevydávajú, èest-
ným vyhlásením vykonaným pred orgánom kompe-
tentným overi� jeho obsah a pravos� podpisu.

(3) Doklady uvedené v odseku 2 nesmú by� pri ich
predkladaní star�ie ako tri mesiace a musia sa pred-
lo�i� spolu s úradne overeným prekladom do �tátneho
jazyka.

(4) Odborná spôsobilos� pod¾a odseku 1 písm. b) sa
preukazuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými
v § 66g a� 66k
a) dokladom o predmete a èase vykonávania samo-

statnej podnikate¾skej èinnosti v èlenskom �táte,
b) dokladom o vykonávaní odbornej èinnosti vo vedú-

com postavení a èase jej vykonávania v èlenskom
�táte,

c) dokladom o predmete a èase vykonávania nesa-
mostatnej (zamestnaneckej) odbornej èinnosti
v èlenskom �táte,

d) dokladom o príslu�nom vzdelaní.

(5) Doklady pod¾a odseku 4 sa musia predlo�i� spolu
s úradne overeným prekladom do �tátneho jazyka.

§ 66g

Odborná spôsobilos� pre �ivnosti
zaradené v zozname I

(1) Odbornú spôsobilos� pre �ivnosti zaradené v zo-
zname I osoby spoloèenstva náhradným spôsobom
preukazujú
a) dokladom o nepretr�itej �es�roènej odbornej praxi

v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
alebo

b) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò trojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

c) dokladom o nepretr�itej �tvorroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò dvojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

d) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a a dokladom aspoò o pä�-
roènej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej
èinnosti, alebo

e) dokladom o nepretr�itej pä�roènej praxi v riadiacej
funkcii, z  toho aspoò trojroènej praxi s plnením
technických úloh a so zodpovednos�ou najmenej za
jedno oddelenie podniku, a dokladom o absolvovaní
najmenej trojroèného predchádzajúceho vzdeláva-
nia na príslu�nú èinnos�, alebo

f) dokladom o nepretr�itej �es�roènej praxi v riadiacej
funkcii, z  toho aspoò trojroènej praxi s technický-
mi úlohami a so zodpovednos�ou najmenej za jedno
oddelenie podniku, a dokladom o absolvovaní naj-
menej dvojroèného predchádzajúceho vzdelávania
na príslu�nú èinnos�.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. a) a c) nesmie
by� vykonávanie príslu�nej èinnosti skonèené viac ako
desa� rokov pred podaním �iadosti o �ivnostenské
oprávnenie.

§ 66h

Odborná spôsobilos� pre �ivnosti
zaradené v zozname II

(1) Odbornú spôsobilos� pre �ivnosti zaradené v zo-
zname II osoby spoloèenstva náhradným spôsobom
preukazujú
a) dokladom o nepretr�itej �es�roènej odbornej praxi

v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
alebo

b) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò trojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

c) dokladom o nepretr�itej �tvorroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò dvojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

d) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
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v  postavení podnikate¾a a dokladom aspoò o pä�-
roènej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej
èinnosti, alebo

e) dokladom aspoò o pä�roènej nesamostatnej odbor-
nej praxi v predmetnej èinnosti a dokladom o ab-
solvovaní najmenej trojroèného predchádzajúceho
vzdelávania na príslu�nú èinnos�, alebo

f) dokladom o �es�roènej nesamostatnej odbornej
praxi v predmetnej èinnosti a dokladom o absolvo-
vaní najmenej dvojroèného predchádzajúceho vzde-
lávania na príslu�nú èinnos�.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. a) a d) nesmie
by� vykonávanie príslu�nej èinnosti skonèené viac ako
desa� rokov pred podaním �iadosti o �ivnostenské
oprávnenie.

§ 66i

Odborná spôsobilos� pre �ivnosti
zaradené v zozname III

(1) Odbornú spôsobilos� pre �ivnosti zaradené v zo-
zname III osoby spoloèenstva náhradným spôsobom
preukazujú
a) dokladom o nepretr�itej �es�roènej odbornej praxi

v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
alebo

b) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò trojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

c) dokladom o nepretr�itej �tvorroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò dvojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

d) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a a dokladom aspoò o pä�-
roènej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej
èinnosti.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. a) a d) nesmie
by� vykonávanie príslu�nej èinnosti skonèené viac ako
desa� rokov pred podaním �iadosti o �ivnostenské
oprávnenie.

§ 66j

Odborná spôsobilos� pre �ivnosti
zaradené v zozname IV

Odbornú spôsobilos� pre �ivnosti zaradené v zozna-
me IV osoby spoloèenstva náhradným spôsobom pre-
ukazujú
a) dokladom o nepretr�itej pä�roènej odbornej praxi

v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
alebo

b) dokladom o nepretr�itej dvojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní aspoò trojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

c) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku

a dokladom o absolvovaní aspoò dvojroèného pred-
chádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èinnos�,
alebo

d) dokladom o nepretr�itej dvojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom aspoò o trojroènej nesamostatnej od-
bornej praxi v predmetnej èinnosti, alebo

e) dokladom o nepretr�itej trojroènej nesamostatnej
odbornej praxi a dokladom o absolvovaní aspoò
dvojroèného predchádzajúceho vzdelávania.

§ 66k

Odborná spôsobilos� pre �ivnosti
zaradené v zozname V

(1) Odbornú spôsobilos� pre �ivnosti zaradené v zo-
zname V osoby spoloèenstva náhradným spôsobom
preukazujú
a) dokladom o nepretr�itej trojroènej odbornej praxi

v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
alebo

b) dokladom o nepretr�itej dvojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom o absolvovaní predchádzajúceho vzde-
lávania na príslu�nú èinnos�, alebo

c) dokladom o nepretr�itej dvojroènej odbornej praxi
v postavení podnikate¾a alebo vedúceho podniku
a dokladom aspoò o trojroènej nesamostatnej od-
bornej praxi v predmetnej èinnosti, alebo

d) dokladom o trojroènej nesamostatnej odbornej pra-
xi v predmetnej èinnosti a dokladom o absolvovaní
predchádzajúceho vzdelávania na príslu�nú èin-
nos�.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. a) a c) nesmie
by� vykonávanie príslu�nej èinnosti skonèené viac ako
desa� rokov pred podaním �iadosti o �ivnostenské
oprávnenie.

§ 66l

Predchádzajúce vzdelávanie na príslu�nú èinnos�
pod¾a § 66g a� 66k sa preukazuje vysvedèením uzna-
ným èlenským �tátom alebo iným dokladom spolu
s potvrdením príslu�nej profesijnej alebo obchodnej
in�titúcie èlenského �tátu o rovnocennosti tohto vzde-
lávania.

§ 66m

(1) Vysvedèenie získané a uznané v èlenskom �táte,
ktoré preukazuje, �e znalos� a schopnos� vykonáva�
príslu�nú èinnos� zodpovedajú aspoò trom rokom od-
borného vzdelania, pova�uje sa za doklad, ktorý potvr-
dzuje då�ku vzdelávania po�adovanú v § 66g ods. 1
písm. b) a e), § 66h ods. 1 písm. b) a e), § 66i ods. 1
písm. b) a § 66j ods. 1 písm. b).

(2) Vysvedèenie získané a uznané v èlenskom �táte,
ktoré preukazuje, �e znalos� a schopnos� vykonáva�
príslu�nú èinnos� zodpovedajú aspoò dvom rokom
odborného vzdelania, pova�uje sa za doklad, ktorý
potvrdzuje då�ku vzdelávania po�adovanú v § 66j
ods. 1 písm. c) a e).
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§ 66n

Za odbornú prax v postavení vedúceho podniku
pod¾a § 66g a� 66k sa pova�uje odborná prax vykoná-
vaná v podniku zodpovedajúceho odvetvia
a) v postavení vedúceho organizácie alebo organizaè-

nej zlo�ky podniku41c) alebo
b) v postavení (zodpovedného) zástupcu podnikate¾a

alebo vedúceho organizácie, ak je s týmto postave-
ním spojená zodpovednos� rovnajúca sa zodpoved-
nosti zastupovaného podnikate¾a alebo vedúceho,
alebo

c) vo vedúcej funkcii s povinnos�ami obchodného ale-
bo technického charakteru a so zodpovednos�ou za
jedno alebo viac oddelení podniku.

§ 66o

Za doklad o odbornej praxi pod¾a § 66g a� 66k sa
pova�uje potvrdenie vydané príslu�ným úradom alebo
orgánom domovského èlenského �tátu alebo èlenské-
ho �tátu pôvodu obsahujúce údaje aspoò o druhu
a trvaní èinnosti.

§ 66p

Pre osobu spoloèenstva, ktorá je fyzickou osobou, sa
povolenie na dlhodobý pobyt alebo povolenie na trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky24b) nevy�aduje.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 41b a 41c znejú:
�41b) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej repub-

liky è. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridru-
�ení uzatvorenej medzi Európskymi spoloèenstvami a ich
èlenskými �tátmi na strane jednej a Slovenskou republikou
na strane druhej.

41c) § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.�.

41. Za § 80c sa vkladá § 80d, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 80d

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. septembra 2001

(1) �ivnostenské oprávnenia na èinnosti, ktoré sú
�ivnos�ami pod¾a tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali
na základe �ivnostenského oprávnenia v èinnostiach,
ktoré prestali by� �ivnos�ami od 1. septembra 2001,
pova�ujú sa za podnikate¾ov, ktorí podnikajú na zá-
klade iného ne� �ivnostenského oprávnenia pod¾a oso-
bitných predpisov, ak súèasne spåòajú podmienky
ustanovené v týchto predpisoch.

(3) Podnikatelia, ktorým �ivnostenské oprávnenie
vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje práv-
ne vz�ahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do
�iestich mesiacov od úèinnosti tohto zákona.�.

42. Doteraj�ie prílohy è. 1, 2 a 3 sa nahrádzajú prí-
lohami è. 1, 2 a 3, ktoré znejú:

Príloha è. 1
k zákonu è. 455/1991 Zb.
v znení neskor�ích predpisov

R E M E S E L N É   � I V N O S T I

Por. è. �ivnos� Zoznam

SKUPINA 101 � Výroba kovov a kovových výrobkov
 1. Zámoèníctvo    I

 2. Nástrojárstvo    I

 3. Kovoobrábanie    I

 4. Galvanizácia kovov    I

 5. Smaltovanie    I

SKUPINA 103 � Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
 6. Opravy pracovných strojov    I

 7. Opravy cestných motorových vozidiel    I

 8. Opravy karosérií    I

SKUPINA 104 � Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
 9. Výroba a opravy protetických výrobkov    I

10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi    I

11. Hodinárstvo    I

12. Oèná optika
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SKUPINA 106 � Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
13. Kamenárstvo    I

SKUPINA 108 � Výroba potravín a nápojov
14. Mäsiarstvo a údenárstvo    I

15. Výroba piva a sladu    I

16. Výroba mlieènych výrobkov    I

17. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov    I

SKUPINA 110 � Výroba ko�e, ko�ených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov
                        a výrobkov z plastických látok
18. Ko�u�níctvo    I

SKUPINA 111 � Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
19. Stolárstvo    I

20. Zlatníctvo a klenotníctvo    I

SKUPINA 112 � Výroba papierenská a polygrafická
21. Polygrafická výroba    I

SKUPINA 113 � Stavebníctvo
22. Murárstvo    I

23. Tesárstvo    I

24. Pokrývaèstvo    I

25. Klampiarstvo    I

26. Izolatérstvo    I

27. Vodoin�talatérstvo a kúrenárstvo    I

28. In�talácia a opravy chladiarenských zariadení

29. Elektroin�talatérstvo

30. Plynoin�talatérstvo

SKUPINA 114 � Ostatné
31. Holièstvo a kaderníctvo   III

32. Kozmetické slu�by        V

33. Pohostinská èinnos�        V

Príloha è. 2
k zákonu è. 455/1991 Zb.
v znení neskor�ích predpisov

V I A Z A N É   � I V N O S T I

Por. è. �ivnos�        Preukaz spôsobilosti          Poznámka           Zoznam

SKUPINA 201 � Výroba kovov a kovových výrobkov

1. Zlievanie drahých
kovov

odborná spôsobilos� pod¾a § 21
a 22 �ivnostenského zákona
a osvedèenie o splnení ïal�ích
podmienok odbornej spôsobilosti

§ 48 zák. è. 539/1992 Zb.
o puncovníctve a skú�aní drahých
kovov (puncový zákon)
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SKUPINA 202 � Výroba strojov a prístrojov v�eobecná a pre urèité hospodárske odvetvia

2. Výroba, montá�,
rekon�trukcie,
opravy a údr�ba
vyhradených
technických
zariadení a ich èastí,
vykonávanie ich
odborných
prehliadok
a odborných skú�ok,
oznaèovanie
vyhradených
technických
zariadení, plnenie
tlakových nádob na
dopravu plynov

   oprávnenie § 3 ods. 1 vyhl. Úradu
bezpeènosti práce Slovenskej
republiky è. 74/1996 Z. z. na
zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, bezpeènosti
tlakových, zdvíhacích,
elektrických a plynových
technických zariadení
a o odbornej spôsobilosti 

3. Výroba, montá�,
opravy
a rekon�trukcie
vyhradených
tlakových,
zdvíhacích
a plynových
zariadení
a vykonávanie revízií
a skú�ok týchto
zariadení*)

   oprávnenie § 4 ods. 1 vyhl. Slovenského
úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu
è. 23/1979 Zb., ktorou sa urèujú
vyhradené tlakové zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky
na zaistenie ich bezpeènosti
v znení vyhl. è. 485/1990 Zb.

§ 4 ods. 1 vyhl. Slovenského
úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu
è. 24/1979 Zb., ktorou sa urèujú
vyhradené zdvíhacie zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky
na zaistenie ich bezpeènosti
v znení vyhl. è. 486/1990 Zb.

§ 4 ods. 1 vyhl. Slovenského
úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu
è. 26/1979 Zb., ktorou sa urèujú
vyhradené plynové zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky
na zaistenie ich bezpeènosti
v znení vyhl. è. 488/1990 Zb.

*) len v oblasti pôsobnosti dozoru
�tátnej banskej správy

4. Revízia vyhradených
elektrických
zariadení*)

   osvedèenie § 9 vyhl. Slovenského úradu
bezpeènosti práce a Slovenského
banského úradu è. 51/1978 Zb.
o odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru
�tátnej banskej správy

5. Projektovanie alebo
kon�truovanie
vyhradených
elektrických
zariadení

   osvedèenie § 24 ods. 1 vyhl. Úradu
bezpeènosti práce Slovenskej
republiky è. 74/1996 Z. z. na
zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, bezpeènosti
tlakových, zdvíhacích elektrických
a plynových technických zariadení
a o odbornej spôsobilosti
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 6. Opravy a údr�ba
kancelárskych
elektrických strojov
a prístrojov
a elektrických
strojov a prístrojov
pre domácnos�

   osvedèenie § 22 alebo § 23, alebo § 24 vyhl.
Úradu bezpeènosti práce
Slovenskej republiky è. 74/1996
Z. z. na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci,
bezpeènosti tlakových, zdvíhacích
elektrických a plynových
technických zariadení
a o odbornej spôsobilosti

SKUPINA 204 � Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

 7. Výroba, opravy
a montá� urèených
meradiel

osvedèenie o skú�ke § 29 ods. 2 zák. è. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 

 8. Overovanie
urèených meradiel
Úradné meranie

rozhodnutie o autorizácii § 24 zák. è. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

SKUPINA 207 � Výroba chemických výrobkov

 9. Výroba a predaj
jedov s výnimkou
jedov zvlá��
nebezpeèných

odborná spôsobilos� pod¾a
osobitných predpisov*)

*) § 15 ods. 3 nar. vlády SSR
è. 206/1988 Zb. o jedoch
a niektorých iných látkach
�kodlivých zdraviu v znení
neskor�ích predpisov

§ 21 písm. e) zák. NR SR
è. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ¾udí

SKUPINA 213 � Stavebníctvo

10. Vypracovanie
dokumentácie
a projektu
jednoduchých
stavieb, drobných
stavieb a zmien
týchto stavieb

Vypracovanie
dokumentácie
a projektu
technického,
technologického
a energetického
vybavenia týchto
stavieb

1. vysoko�kolské vzdelanie             
    stavebného alebo                          
    architektonického smeru
    alebo
2. odborné stredo�kolské
    vzdelanie stavebného smeru

1. vysoko�kolské vzdelanie
    príslu�ného technického
    smeru alebo
2. odborné stredo�kolské
    vzdelanie príslu�ného
    technického smeru

§ 45 ods. 6 zák. è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskor�ích
predpisov

11. Uskutoèòovanie
stavieb a ich
zmien

1. vysoko�kolské vzdelanie
    stavebného smeru alebo
    architektonického smeru
    a 4 roky praxe v odbore alebo
2. odborné stredo�kolské
    vzdelanie stavebného smeru
    a 8 rokov praxe v odbore

I

12. Uskutoèòovanie
jednoduchých
stavieb, drobných
stavieb a ich
zmien

1. vysoko�kolské vzdelanie
    stavebného smeru alebo
    architektonického smeru alebo
2. odborné stredo�kolské
    vzdelanie stavebného smeru
    a 3 roky praxe v odbore

I
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13. Výkon èinnosti
vedenia
uskutoèòovania
stavieb na
individuálnu
rekreáciu,
prízemných
stavieb a stavieb
zariadenia
staveniska, ak
ich zastavaná
plocha
nepresahuje
300 m2 a vý�ku
15 m, drobných
stavieb a ich
zmien

vysoko�kolské vzdelanie stavebného
smeru alebo architektonického
smeru alebo odborné stredo�kolské
vzdelanie stavebného smeru
a 3 roky praxe v odbore

§ 44 ods. 2 zák. è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení zákona
è. 237/2000 Z. z.

14. Výkon èinnosti
stavbyvedúceho

Výkon èinnosti
stavebného dozoru

osvedèenie o vykonaní odbornej
skú�ky

§ 31 ods. 2 písm. j) zák. SNR
è. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných
stavebných in�inieroch v znení
zákona è. 236/2000 Z. z.

15. Vykonávanie
trhacích prác

1. oprávnenie strelmajstra,
    vek 21 rokov alebo
2. oprávnenie technického
    vedúceho odstrelu, vek 24 rokov

§ 35 zák. SNR è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti, výbu�ninách
a o �tátnej banskej správe v znení
zákona SNR è. 499/1991 Zb.

16. Vykonávanie
èinnosti
in�truktora
le�enárskej
a horolezeckej
(speleologickej)
techniky

preukaz in�truktora le�enárskej,
horolezeckej (speleologickej)
techniky vydaný vzdelávacím
zariadením akreditovaným orgánom
�tátneho odborného dozoru nad
bezpeènos�ou práce

§ 9 ods. 3 vyhl. Slovenského
úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu
è. 374/1990 Zb. o bezpeènosti
práce a technických zariadení pri
stavebných prácach

17. Technické
osvedèovanie
stavebných
výrobkov

oprávnenie § 4 ods. 3 zák. è. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení
zák. è. 264/1999 Z. z.

SKUPINA 214 � Ostatné

18. Letecká �kola osvedèenie § 21 zák. è. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

19. Vyuèovanie
v odbore cudzích
jazykov

dokonèené �túdium príslu�ných
jazykov na vysokej �kole alebo
vysvedèenie o zlo�ení �tátnej
jazykovej skú�ky, alebo
preukázanie aspoò 10-roèného
pobytu v �táte s úradným jazykom,
ktorý sa má vyuèova�

20. Vyuèovanie
v odbore umenia

dokonèené �túdium na príslu�nej
umeleckej �kole alebo spôsobilos�
preukázaná 10-roènou praktickou
èinnos�ou v odbore

21. Poradenstvo,
výchova
a vzdelávanie
v oblasti ochrany
práce

oprávnenie § 4 ods. 1 písm. i) zák. è. 95/2000
Z. z. o in�pekcii práce a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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22. Prevádzkovanie
vzdelávacích
zariadení na
prípravu
vykonávania
�pecializovaných
èinností v oblasti
telesnej kultúry

potvrdenie o akreditácii § 11 ods. 4 zák. è. 288/1997 Z. z.
o telesnej kultúre a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991
Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov

23. Výkon
�pecializovaných
èinností v oblasti
telesnej kultúry

doklad o odbornej spôsobilosti § 2 ods. 1 a 5 vyhl. Ministerstva
�kolstva Slovenskej republiky
è. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti
na vykonávanie �pecializovaných
èinností v oblasti telesnej kultúry

24. Vykonávanie
odbornej prípravy
na úseku
po�iarnej ochrany

oprávnenie § 24 ods. 4 zák. SNR è. 126/1985
Zb. o po�iarnej ochrane v znení
zákona NR SR è. 99/1995 Z. z.

§ 36 vyhl. Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky è. 82/1996
Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona SNR
o po�iarnej ochrane v oblasti
prevencie v znení vyhl.
è. 86/1997 Z. z.

25. Èistenie
a kontrola
komínov,
Preskú�avanie
komínov

osvedèenie § 3 písm. c) zák. è. 161/1998 Z. z.
o Komore kominárov Slovenska
a o zmene a doplnení zák.
è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom
podnikaní (�ivnostenský zákon)
v znení neskor�ích predpisov

26. Technik po�iarnej
ochrany a
�pecialista
po�iarnej ochrany

osvedèenie § 11 ods. 1 zák. SNR è. 126/1985
Zb. o po�iarnej ochrane v znení
zákona NR SR è. 99/1995 Z. z.

27. Geodetické
a kartografické
èinnosti

vzdelanie pod¾a osobitného
predpisu*)

*) § 5 zák. NR SR è. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii

28. Vyhotovovanie
lesných
hospodárskych
plánov

osvedèenie o odbornej a technickej
spôsobilosti

§ 3 ods. 4 zák. SNR è. 100/1977
Zb. o hospodárení v lesoch
a �tátnej správe lesného
hospodárstva v znení zákona SNR
è. 510/1991 Zb.

29. Èinnos�
vykonávaná
banským
spôsobom*)

osvedèenie o odbornej spôsobilosti § 5 vyhl. Ministerstva
hospodárstva Slovenskej
republiky è. 208/1993 Z. z.
o po�iadavkách na kvalifikáciu
a o overovaní odbornej
spôsobilosti pracovníkov pri
banskej èinnosti a èinnosti
vykonávanej banským spôsobom

*) v rozsahu § 3 písm. b) a� i) zák.
è. 51/1988 Zb. o banskej
èinnosti, výbu�ninách a o �tátnej
banskej správe

30. Znehodnocovanie
streliva

preukaz pyrotechnika skupiny A
alebo B, alebo C, vek 21 rokov
a súhlas útvaru Policajného zboru*)

*) § 31 zák. NR SR è. 246/1993
Z. z. o zbraniach a strelive v znení
zák. NR SR è. 284/1995 Z. z.
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vyhl. Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky è. 79/1993
Z. z. o získaní odbornej
spôsobilosti odpa¾ovaèov
ohòostrojov a pyrotechnikov

31. Nièenie
a zne�kodòovanie
výbu�nín

preukaz pyrotechnika skupiny C,
vek 21 rokov

§ 15 ods. 2 vyhl. Ministerstva
hospodárstva Slovenskej
republiky è. 78/1993 Z. z., ktorou
sa ustanovujú po�iadavky na
zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri výrobe a spracúvaní
výbu�nín

§ 5 vyhl. Ministerstva
hospodárstva Slovenskej
republiky è. 79/1993 Z. z.
o získaní odbornej spôsobilosti
odpa¾ovaèov ohòostrojov
a pyrotechnikov

32. Vykonávanie
ohòostrojových
prác

preukaz odpa¾ovaèa ohòostrojov § 4 vyhl. Ministerstva
hospodárstva Slovenskej
republiky è. 79/1993 Z. z.
o získaní odbornej spôsobilosti
odpa¾ovaèov ohòostrojov
a pyrotechnikov

33. Predaj
pyrotechnických
predmetov
tried II a III
a podtriedy T1

doklad o odbornej spôsobilosti
pod¾a osobitných predpisov*)

*) § 8 ods. 2 vyhl. Slovenského
banského úradu è. 536/1991 Zb.
o pyrotechnických výrobkoch
v znení nar. vlády Slovenskej
republiky è. 398/1999 Z. z. 

34. Prevádzkovanie
cestovnej
kancelárie

1. vysoko�kolské vzdelanie
    ekonomického alebo právnického
    smeru a 2 roky praxe v odbore
    alebo

2. vy��ie odborné vzdelanie
    v odbore a 3 roky praxe v odbore,
    alebo

3. úplné stredné vzdelanie v odbore
    alebo v ekonomickom odbore
    a 5 rokov praxe v odbore

II

35. Prevádzkovanie
cestovnej
agentúry

1. vysoko�kolské vzdelanie
    ekonomického alebo právnického
    smeru a 1 rok praxe v odbore
    alebo

2. vy��ie odborné vzdelanie
    v odbore a 2 roky praxe v odbore,
    alebo

3. úplné stredné vzdelanie v odbore
    alebo v ekonomickom odbore
    a 3 roky praxe v odbore

II

36. Sprievodca
cestovného ruchu

osvedèenie § 8 zák. è. 386/1997 Z. z.
o ïal�om vzdelávaní a o zmene
zákona NR SR è. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z.

V
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37. Masérske slu�by 1. absolvovanie strednej
    zdravotníckej �koly
    s maturitnou skú�kou
    v odbore rehabilitácie alebo

2. absolvovanie masérskeho
    kurzu zakonèeného skú�kou,
    organizovaného in�titúciou
    akreditovanou príslu�ným
    ústredným orgánom �tátnej
    správy, alebo

3. absolvovanie lekárskej fakulty
    v odbore telovýchovného
    lekárstva alebo balneológie,
    alebo

4. absolvovanie vysokej �koly
    telovýchovného smeru

V

38. Ubytovacie slu�by
v ubytovacích
zariadeniach
s prevádzkovaním
pohostinských
èinností v týchto
zariadeniach
a v chatovej osade
triedy 3,
v kempingoch
triedy 3 a 4

1. vysoko�kolské vzdelanie v odbore
    a 2 roky praxe v odbore alebo

2. vy��ie odborné vzdelanie v odbore
    a 3 roky praxe v odbore, alebo

3. úplné stredné vzdelanie v odbore
    alebo v ekonomickom odbore
    a 5 rokov praxe v odbore

V

39. Re�taurovanie
s výnimkou
kultúrnych
pamiatok
a zbierkových
predmetov, ktoré
sú dielami
výtvarného
umenia [§ 3
ods. 1 písm. c)
bod 9]

1. stredo�kolské vzdelanie
    re�taurátorského zamerania
    a 3 roky praxe v odbore
    re�taurovania alebo

2. úplné stredné vzdelanie
    príbuzného odboru a 5 rokov
    praxe v odbore re�taurovania,
    alebo

3. vysoko�kolské umelecké
    vzdelanie re�taurátorského
    zamerania alebo príbuzného
    odboru a 1 rok praxe v odbore
    re�taurovania

40. Chov
laboratórnych
zvierat

oprávnenie (akreditácia) § 31 písm. a) zák. NR SR
è. 115/1995 Z. z. o ochrane
zvierat

41. Poskytovanie
po�tových slu�ieb

1. vysoko�kolské vzdelanie
    technického, ekonomického
    alebo právnického zamerania
    a 3 roky praxe v riadení v oblasti
    po�tových slu�ieb alebo 

2. stredo�kolské vzdelanie
    technického alebo ekonomického
    zamerania a 5 rokov praxe
    v riadení v oblasti po�tových
    slu�ieb
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42. Prevádzka malých
plavidiel

osvedèenie § 31 zák. è. 338/2000 Z. z.
o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

43. Èinnos�
autorizovanej
osoby

rozhodnutie o autorizácii § 11 zák. è. 264/1999 Z. z.
o technických po�iadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

44. Verejné
obstarávanie

preukaz o odbornej spôsobilosti § 68 zák. è. 263/1999 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 

45. Hubenie
�kodlivých
�ivoèíchov, rastlín,
mikroorganizmov
a potláèanie
ïal�ích �kodlivých
èinite¾ov jedmi
vrátane ochrannej
dezinfekcie,
dezinsekcie,
deratizácie

osvedèenie § 21 písm. e) zák. NR SR
è. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ¾udí v znení neskor�ích
predpisov

46. Inseminácia 1. vysoko�kolské vzdelanie
    veterinárnej medicíny alebo
    zootechniky alebo

2. osvedèenie o odbornej
    spôsobilosti

§ 25 ods. 1 písm. d)
a § 25 ods. 2 zák.
è. 194/1998 Z. z. o �¾achtení
a plemenitbe hospodárskych
zvierat a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991
Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov

47. Podnikanie
v oblasti chovu,
spracovania
a obchodovania
s chránenými
�ivoèíchmi,
pestovania,
spracovania
a obchodovania
s chránenými
rastlinami,
spracovania
a obchodovania
s chránenými
nerastmi
a chránenými
skamenelinami

súhlas § 7 písm. g), § 27 ods. 2, § 29
ods. 4 a § 30 ods. 1 zák. NR SR
è. 287/1994 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení
neskor�ích predpisov

48. Pedikúra osvedèenie § 8 ods. 1 zák. è. 386/1997 Z. z.
o ïal�om vzdelávaní a o zmene
zákona NR SR è. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z. 

49. Podnikanie
v oblasti
nakladania
s nebezpeèným
odpadom

odborná spôsobilos� pod¾a
osobitných predpisov

§ 40 zák. è. 223/2001 Z. z.
o odpadoch
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50. Sprostredkovanie
predaja, prenájmu
a kúpy
nehnute¾ností
(realitná èinnos�)

1. vysoko�kolské vzdelanie
    ekonomického alebo právnického
    smeru alebo

2. úplné stredné vzdelanie
    s maturitnou skú�kou
    a 5 rokov praxe v odbore

Príloha è. 3
k zákonu è. 455/1991 Zb.
v znení neskor�ích predpisov

K O N C E S O V A N É   � I V N O S T I

Por. è. �ivnos�        Preukaz spôsobilosti          Poznámka           Zoznam

SKUPINA 302 � Výroba strojov a prístrojov v�eobecná a pre urèité hospodárske odvetvia

1. Nákup, predaj,
po�ièiavanie zbraní

odborná spôsobilos� pod¾a § 21
a 22 �ivnostenského zákona
a súhlas útvaru Policajného zboru*)

*) § 31 zákona NR SR è. 246/1993
Z. z. o zbraniach a strelive v znení
zák. NR SR è. 284/1995 Z. z.

2. Nákup, predaj
streliva

odborná spôsobilos� pod¾a § 21
a 22 �ivnostenského zákona
a súhlas útvaru Policajného zboru*)

*) § 31 zákona NR SR è. 246/1993
Z. z. o zbraniach a strelive v znení
zák. NR SR è. 284/1995 Z. z.

3. Vývoj, výroba,
opravy, úpravy
a znehodnocovanie
zbraní

odborná spôsobilos� pod¾a § 21
a 22 �ivnostenského zákona
a súhlas útvaru Policajného zboru*)

*) § 31 zákona NR SR è. 246/1993
Z. z. o zbraniach a strelive v znení
zák. NR SR è. 284/1995 Z. z.

4. Preprava zbraní
a streliva

súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zákona NR SR è. 246/1993
Z. z. o zbraniach a strelive v znení
zák. NR SR è. 284/1995 Z. z.

5. Zriaïovanie
a prevádzkovanie
strelníc

preukaz pyrotechnika
skupiny A alebo B, alebo C, vek
21 rokov a súhlas útvaru
Policajného zboru*)

*) § 31 a 39 zákona NR SR
è. 246/1993 Z. z. o zbraniach
a strelive v znení zák. NR SR
è. 284/1995 Z. z.

vyhl. Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky è. 79/1993
Z. z. o získaní odbornej
spôsobilosti odpa¾ovaèov
ohòostrojov a pyrotechnikov

SKUPINA 307 � Výroba chemických výrobkov

6. Zaobchádzanie so
zvlá��
nebezpeènými
jedmi

povolenie § 5 nar. vlády SSR è. 206/1988
Zb. o jedoch a niektorých iných
látkach �kodlivých zdraviu

7. Výskum, vývoj,
výroba
a spracovanie,
výbu�nín

súhlas § 23 ods. 1 zák. Slovenskej
národnej rady è. 51/1988 Zb.
v znení zákona NR SR
è. 154/1995 Z. z.

SKUPINA 314 � Ostatné

8. Prevádzkovanie
pohrebísk

súhlas § 17 vyhl. Ministerstva
zdravotníctva SSR è. 46/1985 Zb.
o postupe pri úmrtí
a o pohrebníctve

V
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 9. Predaj jedov
v maloobchode

odborná spôsobilos� pod¾a
osobitných predpisov*)

*) § 15 ods. 3 nar. vlády SSR
è. 206/1988 Zb. o jedoch
a niektorých iných látkach
�kodlivých zdraviu

10. Zmenárne vyjadrenie Národnej banky
Slovenska

§ 6 ods. 2 zák. NR SR
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon
a zákon, ktorým sa mení a dopåòa
zák. SNR è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskor�ích
predpisov

11. Letecké práce povolenie § 44 zák. è. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

12. Cestná motorová
doprava
(nepravidelná
autobusová
doprava,
nákladná cestná
doprava,
taxislu�ba)

osvedèenie*) § 3 zák. è. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave v znení zák.
è. 386/1996 Z. z., zák.
è. 58/1997 Z. z. a zák.
è. 340/2000 Z. z.

*) nevy�aduje sa pre podnikanie
najviac s piatimi vozidlami,
z ktorých ka�dé má u�itoènú
hmotnos� najviac 3,5 t alebo
celkovú hmotnos� najviac 6 t 

13. Zasielate¾stvo 1. stredo�kolské vzdelanie v odbore
    a 2 roky praxe v odbore alebo

2. odborná spôsobilos� pod¾a § 22
    písm. c) �ivnostenského zákona
    alebo

3. nepretr�itá 5-roèná prax v odbore
    v postavení vedúceho podniku

IV

14. Veterinárna
asanácia

záväzné stanovisko príslu�ného
orgánu veterinárnej starostlivosti

§ 51 ods. 4 zák. è. 337/1998 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých
ïal�ích zákonov

15. Poskytovanie
technických slu�ieb
na ochranu
majetku a osôb

súhlasné vyjadrenie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

§ 62 ods. 1 zák. è. 379/1997 Z. z.
o prevádzkovaní súkromných
bezpeènostných slu�ieb
a podobných èinností, o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991
Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov a o doplnení
zákona è. 65/1965 Zb. Zákonníka
práce v znení neskor�ích
predpisov (zákon o súkromných
bezpeènostných slu�bách) v znení
zák. è. 225/2000 Z. z.�.
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43. Za prílohu è. 3 sa dopåòa príloha è. 4, ktorá znie:
�Príloha è. 4
k zákonu è. 455/1991 Zb.
v znení neskor�ích predpisov

�IVNOSTI, KTORÉ MÔ�U VYKONÁVA� IBA OSOBY
S OSOBITNOU ODBORNOU SPÔSOBILOS�OU

A.  Externe (u zákazníka) vykonávané remeselné �ivnosti
Vodoin�talatérstvo a kúrenárstvo

In�talácia a opravy chladiacich zariadení

Elektroin�talatérstvo

Plynoin�talatérstvo

B.  �ivnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe
Holièstvo a kaderníctvo

Kozmetické slu�by

Pedikúra

Sprievodca cestovného ruchu

Masérske slu�by�.

Èl. II

Zákon è. 126/1998 Z. z. o Slovenskej �ivnostenskej
komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:
�b) vydáva vyjadrenie k plneniu podmienky spo¾ahlivos-

ti,2)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
�2)  § 53 ods. 1 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona

è. 279/2001  Z. z.�.

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
�(4) Komora sa podie¾a a zúèastòuje na doplnení,

roz�írení, prehåbení a overovaní odbornej spôsobilosti
fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o �ivnostenské
oprávnenie alebo podnikajú na základe �ivnostenské-
ho oprávnenia. Na ten úèel komora
a) zriaïuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbor-

nú prípravu èlenov komory a záujemcov o �ivnos-
tenské oprávnenie,

b) vydáva osvedèenia o vzdelaní pod¾a osobitného
predpisu,5a)

c) deleguje svojho zástupcu do skú�obnej komisie na
vykonávanie kvalifikaènej skú�ky pod¾a osobitného
predpisu,5b)

d) navrhuje ministerstvu vnútra vybrané �ivnosti, kto-
ré pri ich prevádzkovaní mô�u vykonáva� iba fyzické
osoby, ktoré spåòajú osobitnú odbornú spôsobilos�.�.

Doteraj�ie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.

Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
�5a) Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïal�om vzdelávaní a o zmene záko-

na Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o za-
mestnanosti v znení zákona è. 70/1997 Z. z.�.

  5b) § 22 ods. 4 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona
è. 279/2001 Z. z.

Èl. III

Zákon è. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slo-
venska sa mení takto:

V § 3 sa vypú��a písmeno d).

Doteraj�ie písmená e) a� k) sa oznaèujú ako písmená
d) a� j).

Èl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 455/1991 Zb.
o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon), ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 231/1992 Zb., zákonom è. 600/1992 Zb., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 200/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 216/1995 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákonom è. 288/1997 Z. z., zákonom è. 379/1997
Z. z., zákonom è. 70/1998 Z. z., zákonom è. 76/1998
Z. z., zákonom è. 126/1998 Z. z., zákonom
è. 129/1998 Z. z., zákonom è. 140/1998 Z. z., záko-
nom è. 143/1998 Z. z., zákonom è. 144/1998 Z. z.,
zákonom è. 161/1998 Z. z., zákonom è. 178/1998
Z. z., zákonom è. 179/1998 Z. z., zákonom
è. 194/1998 Z. z., zákonom è. 263/1999 Z. z., záko-
nom è. 264/1999 Z. z., zákonom è. 119/2000 Z. z.,
zákonom è. 142/2000 Z. z., zákonom è. 236/2000
Z. z., zákonom è. 238/2000 Z. z., zákonom
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è. 268/2000 Z. z., zákonom è. 338/2000 Z. z., záko-
nom è. 223/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. V

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. septembra 2001

okrem èl. I § 7a, ktorý nadobúda úèinnos� 1. januára
2003 a § 66e a� 66o, ktoré nadobúdajú úèinnos� dòom
vstupu zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii a Európskym spoloèenstvám do plat-
nosti.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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280

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 28. júla 1994 bola v Záhrebe podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom obchode a platbách.

Dohoda nadobudla platnos� 27. februára 1995 na základe èlánku 10.

D O H O D A
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej  republiky

o vzájomnom obchode a platbách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej re-
publiky (ïalej len �zmluvné strany�),

vedené snahou o rozvoj obchodných a platobných
vz�ahov medzi oboma �tátmi v súlade s medzinárod-
nou praxou a normami, 

prispôsobujúc sa svetovým hospodárskym proce-
som,

berúc do úvahy �pecifickos� hospodárskych systé-
mov v �tátoch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Èlánok 1

Zmluvné strany budú vo vzájomných obchodných
vz�ahoch postupova� v súlade s ustanoveniami V�e-
obecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Zmluvné strany si navzájom poskytnú dolo�ku naj-
vy��ích výhod.

Ustanovenia tohto èlánku sa nevz�ahujú na výnim-
ky, ktoré uplatòujú zmluvné strany v súvislosti s vy-
tváraním colných únií, zón vo¾ného obchodu, na u¾ah-
èenie pohranièného obchodu a na ú¾avy a výhody
poskytované rozvojovým krajinám.

Èlánok 2

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie slu�ieb sa
budú uskutoèòova� medzi právnickými osobami a fy-
zickými osobami Slovenskej republiky oprávnenými
vykonáva� zahraniènoobchodnú èinnos� v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ïalej len
�subjekty�) na jednej strane a právnickými osobami
a fyzickými osobami Chorvátskej republiky oprávne-
nými vykonáva� zahraniènoobchodnú èinnos� v súla-
de s právnym poriadkom Chorvátskej republiky (ïalej
len �subjekty�) na druhej strane na základe uzavretých
zmlúv.

Èlánok 3

Zmluvy na dodávky tovaru a poskytovanie slu�ieb sa

medzi subjektmi budú uzatvára� v súlade s medziná-
rodnou obchodnou praxou vo svetových cenách vo
vo¾ne zamenite¾nej mene, ktoré si zmluvné strany
navzájom odsúhlasia.

Zúètovanie v rámci tejto dohody sa mô�e realizova�
ka�dým spôsobom uznávaným v medzinárodnej fi-
nanènej praxi a pod¾a dohody medzi oprávnenými
subjektmi v súlade s právnym poriadkom �tátov
zmluvných strán.

Èlánok 4

Zmluvné strany sa dohodli, �e subjekty mô�u reali-
zova� aj iné formy obchodu v súlade s obvyklou medzi-
národnou obchodnou praxou.

Èlánok 5

V�etky platby spojené s dodávkami tovaru a posky-
tovaním slu�ieb, ako aj vzájomné prevody neobchod-
ného charakteru sa odo dòa nadobudnutia platnosti
tejto dohody budú uskutoèòova� vo vo¾ne zamenite¾nej
mene v súlade s právnym poriadkom �tátov zmluv-
ných strán.

Èlánok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú, �e si navzájom vyrov-
najú saldo na clearingovom úète otvorenom na základe
èlánku 2 Platobnej dohody medzi vládou Èeskej a Slo-
venskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou
radou Skup�tiny Socialistickej federatívnej republiky
Juhoslávie podpísanej 8. februára 1991 v Belehrade.

Èlánok 7

Zmluvné strany si budú v súlade s medzinárodnými
dohodami, ktorými sú viazané, poskytova� pomoc pri
organizovaní ve¾trhov, verejných výstav a rôznych pro-
pagaèných akcií.

Zmluvné strany sa navzájom oslobodia od cla
a ostatných poplatkov pri dovoze
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a) reklamných materiálov a bezplatných vzoriek,
b) exponátov z ve¾trhov a výstav, ktoré nie sú urèené

na predaj,
c) materiálov humanitného charakteru,
d) uèebníc a uèebných pomôcok.

Èlánok 8

Zmluvné strany budú podporova� vzájomnú výmenu
informácií najmä v oblasti zákonov a právnych pred-
pisov týkajúcich sa obchodu a hospodárskej èinnosti,
ako aj výmenu informácií napomáhajúcich vytváranie
vzájomných kontaktov medzi hospodárskymi orgánmi
a subjektmi.

Èlánok 9

Na dosiahnutie cie¾ov tejto dohody zmluvné strany
zriadia zmie�anú komisiu zlo�enú z predstavite¾ov
zmluvných strán.

Komisia sa bude schádza� najmenej dvakrát do roka
striedavo v ka�dom z oboch �tátov zmluvných strán.

Zmie�aná komisia bude predov�etkým

a) posudzova� vykonávanie tejto dohody a navrhova�
odporúèania na realizáciu jej zámerov,

b) h¾ada� mo�nosti a navrhova� ïal�ie opatrenia na
roz�írenie a rozvoj vzájomných obchodných vz�ahov
medzi �tátmi zmluvných strán.

Èlánok 10

Dohoda nadobudne platnos� dòom výmeny diploma-
tických nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade
s právnym poriadkom �tátov zmluvných strán.

Èlánok 11

Táto dohoda sa uzatvára na pä� rokov a jej platnos�
sa bude automaticky predl�ova� v�dy o jeden rok, ak
ju jedna zo zmluvných strán najneskôr �es� mesiacov
pred uplynutím príslu�ného obdobia jej platnosti ne-
vypovie diplomatickou cestou.

Dané v Záhrebe 28. júla 1994 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, ka�dé v slovenskom a chorvátskom ja-
zyku, prièom oba texty majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Chorvátskej republiky:

Mate Graniè v. r.
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