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Z Á K O N
zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z.
o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.179/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona č. 251/2000
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Tento zákon upravuje zdaňovanie vína spotreb-

nou daňou (ïalej len „daň“).“.

2. § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

„§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona je
a) vínom tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
b) tichým vínom s  výnimkou šumivého vína pod¾a

písmena c)
1. tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204

a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % obje-
mu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnu-
tý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,

2. tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204
a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu
a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez
obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahus-
teného muštu (ïalej len „obohatenie“), ak alkohol
obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne
kvasením,

3. tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204
a 2205 neuvedený v bodoch 1 a 2 a tovar kódu
kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom al-
koholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 10 %
objemu,

4. tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206
s obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a naj-
viac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v ho-
tovom výrobku vznikol výlučne kvasením,

c) šumivým vínom tovar naplnený vo f¾ašiach uzavre-
tých zátkou v tvare hríbika zachytenou pomocou
pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pre-
tlak spôsobený uvo¾neným oxidom uhličitým je
3 bary alebo viac a ktorý sa zatrieïuje do položiek
kódu kombinovanej nomenklatúry

1. 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 s obsa-
hom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac
15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom
výrobku vznikol výlučne kvasením,

2. 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 neuve-
dený v bode 1, ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39
s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a naj-
viac 13 % objemu,

3. 2206 00 31 a 2206 00 39 s obsahom alkoholu
viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu,  ak
alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol
výlučne kvasením,

d) medziproduktom tovar kódu kombinovanej nomen-
klatúry 2204, 2205 a 2206 s výnimkou tichého ví-
na a šumivého vína
1. s obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a naj-

viac 15 % objemu, do ktorého bol pridaný alkohol,
2. s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a naj-

viac 18 % objemu, do ktorého bol buï pridaný
alkohol, alebo alkohol v hotovom výrobku vznikol
výlučne kvasením pri súčasnom obohatení,

3. s obsahom alkoholu viac ako 18 % objemu a naj-
viac 22 % objemu bez oh¾adu na to, či alkohol
obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne
kvasením alebo bol doň pridaný, alebo vznikol
výlučne kvasením pri súčasnom obohatení,

e) výrobou vína spracovanie suroviny na víno, ošetro-
vanie vína, jeho stabilizácia, ako aj jeho použitie na
výrobu vína uvedeného v písmenách c) a d) a stá-
čanie do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na koneč-
nú spotrebu; výrobou vína je aj riedenie alebo mie-
šanie vína s inými nápojmi, ak sa takéto víno
vyskladňuje v uzatvorených obaloch. Výrobou vína
nie je manipulácia s vínom v uzatvorených oba-
loch,

f) výrobným podnikom výrobné priestory určené na
výrobu vína v rámci podnikate¾skej činnosti1)
a k nim patriace priestory, v ktorých sa nachádzajú
zariadenia na výrobu vína, skladové priestory na
vstupné suroviny, polotovary a hotové výrobky, ako
aj priestory, plochy a pevne zabudované transport-
né zariadenia spájajúce tieto priestory a ohraniče-
né plochy,

g) vyskladnením predaj alebo akýko¾vek iný odbyt
vína v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza
k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy;
vyskladnením je aj výčap vína, a to predaj alebo
akýko¾vek iný odbyt vína v otvorených nádobách na
priamu spotrebu zákazníkmi,

h) kódom kombinovanej nomenklatúry číselný znak
tovaru pod¾a colného sadzobníka.
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§ 3

Predmet dane

Predmetom dane pod¾a tohto zákona je víno v tu-
zemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené.“.

3. V § 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„v rámci podnikate¾skej činnosti1)“.

4. V § 4 sa vypúš�a písmeno c). 

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená
c) a d).

5. V § 4 písm. d) sa slová „písm. d) a f)“ nahrádzajú
slovami „písm. c) a e)“.

6. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5

Základ dane

Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hekto-
litroch.

§ 6

Sadzby dane

Sadzby dane sa určujú takto:
a) tiché víno 0 Sk/hl,
b) šumivé víno s výnimkou šumivého

vína pod¾a písmena c) 2 400 Sk/hl,
c) šumivé víno s obsahom alkoholu

nie viac ako 8,5 % objemu 1 700 Sk/hl,
d) medziprodukty 1 700 Sk/hl.“.

7. V § 8 sa vypúš�a písmeno c). 

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená
c) až g).

8. V § 8 písm. d) sa za slová „pri predaji“ vkladajú
slová „alebo nájme“.

9. § 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9

Vyhotovenie daňových dokladov

(1) Platite¾ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotovi�
daňový doklad v deň vyskladnenia vína v prospech
každého odberate¾a.

(2) Daňový doklad musí obsahova�
a) poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vy-

stavenia,
b) obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý po-

byt a daňové identifikačné číslo platite¾a,
c) obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý po-

byt a daňové identifikačné číslo odberate¾a, ak bolo
pridelené,

d) množstvo vína v merných jednotkách, jeho obchod-
né označenie a kód kombinovanej nomenklatúry,

e) sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na
celé koruny smerom nahor.

(3) Správca dane uzná na účely správneho zatriede-

nia vína do číselného kódu pod¾a odseku 2 písm. d)
záväznú informáciu o sadzobnom zaradení vína colný-
mi orgánmi.

(4) Ak vystaví daňový doklad osoba, ktorá nie je
zaregistrovaná ako platite¾ dane, je povinná oznámi�
a zaplati� daň uvedenú na daňovom doklade najne-
skôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad
vystavila.

(5) Daňovým dokladom pri dovoze vína a daňovým
dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu vína je
písomné colné vyhlásenie. Na účely tohto zákona je
vývoz vína uskutočnený, ak je víno prepustené v reži-
me vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom
v odseku C písomného colného vyhlásenia.

(6) Platite¾ je povinný okrem dokladov uvedených
v odsekoch 1, 3 a 5 ma� doklady preukazujúce uplat-
nené nároky na vrátenie dane pod¾a § 11 ods. 1.

(7) Platite¾ je povinný uchováva� všetky doklady
rozhodné na určenie dane počas piatich rokov od
konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová
povinnos�.“.

10. V § 10 sa vypúš�a písmeno f) vrátane poznámok
pod čiarou k odkazom 9 a 10. 

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená
f) a g).

11. § 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11

Nárok na vrátenie dane

(1) Registrovanému platite¾ovi (§ 14) nárok na vráte-
nie dane vzniká odo dňa
a) vývozu vína v rámci podnikate¾skej činnosti,1)
b) prevzatia vína na výrobu iného druhu vína pod¾a

spôsobu spracovania a na stáčanie vína do obalov,
v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu,

c) preukázate¾ného prevzatia vína vráteného odbera-
te¾om,

d) nesprávneho výpočtu dane v neprospech odberate-
¾a.

(2) Platite¾ má nárok na vrátenie dane pod¾a odse-
ku 1 len vtedy, ak
a) daň zaplatil svojmu dodávate¾ovi, ktorý je platite-

¾om, alebo správcovi dane, a to do konca zdaňova-
cieho obdobia, za ktoré nárok na vrátenie dane
uplatnil,

b) má daňový doklad pod¾a § 9 a doklad o zaplatení
dane,

c) v prípadoch pod¾a odseku 1 písm. c) a d) má aj
dobropis.

(3) Platite¾ môže uplatni� nárok na vrátenie dane na
príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní naj-
skôr za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vzni-
kol, najneskôr však do dňa, keï  zanikne právo vyrubi�
daň.“.

12. V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Daňové priznanie predkladá platite¾ mesačne,

a to najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po
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mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnos� alebo
nárok na vrátenie dane. Daňové priznanie je platite¾
povinný predloži� aj v prípade, ak mu nevznikla daňo-
vá povinnos� alebo nárok na vrátenie dane.“.

13. V § 14 sa vypúš�ajú odseky 2 až 6 vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 12. 

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 2
až 6.

14. V § 14 odsek 3 znie:
„(3) O zrušenie registrácie môže platite¾ požiada�

najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa registrácie,
ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnos�
alebo nárok na vrátenie dane, s výnimkou pod¾a odse-
ku 4.“.

15. V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Daňový úrad zruší registráciu, ak zistí, že plati-

te¾ nespĺňa podmienky na registráciu.“.

16. V § 15 ods. 4 sa vypúš�a druhá veta.

17. V § 15 ods. 5 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slo-
vami „ods. 4“.

18. V § 15 ods. 6 sa slová „daňového úradu“ nahrá-
dzajú slovami „správcu dane“.

19. Nadpis nad § 17 znie:

„Prechodné a záverečné ustanovenia“ .

20. § 17 sa vypúš�a.

21. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a

Daňový úrad ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto
zákona zruší registráciu platite¾ov uvedených v § 4
písm. c) platnom do 31. októbra 2001. V tomto prípa-
de sa neuplatnia ustanovenia § 14 ods. 6. Daňový
úrad oznámi platite¾om uvedeným v prvej vete zruše-
nie registrácie písomne.“.

22. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

„§ 19a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia
dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou
a obehom vína.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej
dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 179/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom č. 251/2000
Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. novembra 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. septembra 2001

o Chránenej krajinnej oblasti Po¾ana

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 13 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny ustanovuje:

§ 1

Územie Chránenej krajinnej oblasti Po¾ana

(1) Územie Chránenej krajinnej oblasti Po¾ana1) (ïa-
lej len „chránená krajinná oblas�“) sa nachádza v ka-
tastrálnych územiach Čierny Balog, Detva, Dúbravy,
Hriňová, Hrocho�, Hronec, ¼ubietová, Očová, Poniky,
Povrazník, Sihla, Strelníky a Valaská.

(2) Chránená krajinná oblas� má výmeru
20 360,4804 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 2

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chránenej

krajinnej oblasti, sú uložené na Ministerstve životného
prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade
v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Banskej
Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom
úrade v Detve a na Okresnom úrade vo Zvolene.

§ 3

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej
socialistickej republiky č. 97/1981 Zb., ktorou sa vy-
hlasuje chránená krajinná oblas� Po¾ana v znení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994
Z. z.

§ 4

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

László Miklós v. r.

1) Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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VYMEDZENIE ÚZEMIA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI PO¼ANA

Územie Chránenej krajinnej oblasti Po¾ana (ïalej len „chránená krajinná oblas�“) sa nachádza v Banskobystric-
kom kraji v okrese Banská Bystrica (katastrálne územia Hrocho�, ¼ubietová, Poniky, Povrazník a Strelníky),
v okrese Brezno (katastrálne územia Čierny Balog, Hronec, Sihla a Valaská), v okrese Detva (katastrálne územia
Detva, Dúbravy a Hriňová) a v okrese Zvolen (katastrálne územie Očová).

Územie chránenej krajinnej oblasti je vymedzené v teréne pod¾a katastrálnych máp so stavom k 1. januáru 1989
a pod¾a lesníckych organizačných máp v mierke 1 : 25 000 so stavom k 1. januáru 1990 pre lesný hospodársky
celok Slovenská ¼upča, k 1. januáru 1991 pre lesné hospodárske celky Kyslinky, Očová a Po¾ana a k 1. januáru
1995 pre lesné užívate¾ské celky Hronec, Osrblie a Sihla. Z týchto máp bola hranica chránenej krajinnej oblasti
prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, do mapového listu M 36 — 23 Brezno
a mapového listu M 36 — 41 Detva.

Hranica chránenej krajinnej oblasti vychádza zo stredu potoka Hučava v mieste, kde sa nachádza hranica
katastrálnych území Očová a Hrocho� (900 m východne od vyústenia Beňovej doliny), južným smerom vedie
západnou hranicou parcely č. 4887, pokračuje na západ telesom bývalej úzkorozchodnej železnice v dĺžke 20 m,
stáča sa na juh západnou hranicou parcely č. 4890 a pokračuje na východ okrajom lesa, obchádza Bugárovo
juhozápadným smerom po kótu 688. Pokračuje lesnou cestou na juh, obchádza východným okrajom lesa Skalicu,
pokračuje juhovýchodným smerom asfaltovou cestou po kótu 744, ïalej 200 m lesnou cestou, kde sa lomí na
juhozápad, a pokračuje západným okrajom lesa. Po 450 m sa lomí na juhovýchod na zákrutu asfaltovej cesty,
pokračuje po nej južným smerom po Rúbaň, ïalej juhovýchodným smerom okrajom lesa cez kótu 550 na kótu 519
po asfaltovú cestu. Odtia¾ hranica pokračuje asfaltovou cestou do Ivín, za kótou 538 ved¾ajšou asfaltovou cestou
ku krížu, kde sa prudko stáča na juh, pokračuje po¾nou cestou cez kótu 521 po kótu 566, ïalej okrajom lesa cez
po¾nú cestu a cez pravostranný prítok Dúbravského potoka, popri kóte 569 pokračuje po kótu 538 okrajom lesa
východným smerom na Stavanisko. Ďalej pokračuje od mosta po panelovej ceste na sever, potom okrajom lesa na
východ cez Detviansky potok, pokračuje lesnou cestou cez kóty 687 a 719, lesom a po¾nou cestou cez Spúš�anku,
popri kóte 698, popod Melichovu skalu, cez kótu 691, popri kóte 652 vchádza do Jelšového potoka, ktorým
prechádza až po po¾nú cestu, a pokračuje okrajom lesa na východ cez kótu 812 až po zákrutu asfaltovej cesty
v Bystrom. Potom vedie asfaltovou cestou na sever po križovatku s po¾nou cestou, po ktorej pokračuje na východ
popod Javorinku, cez kóty 734 a 720 po kótu 743, kde sa lomí na severovýchod, prechádza popri kóte 780, ïalej
po¾nou cestou po okraj lesa a okrajom lesa cez kótu 693 po po¾nú cestu. Pokračuje po¾nou cestou po kótu 663,
ïalej sa okrajom lesa južným smerom stáča na východ, stále vedie okrajom lesa až po priehradný múr vodárenskej
nádrže Hriňová. Prechádza priehradným múrom a pokračuje štátnou cestou do Lomu nad Rimavicou, kde sa stáča
na severozápad a pokračuje okrajom lesa cez kóty 988 a 964 po most cez Kamenistý potok. Križuje Kamenistý
potok a asfaltovú cestu, okrajom lesa ide na sever a stáča sa na východ, prechádza cez kótu 927, pričom stále
pokračuje okrajom lesa na sever po štátnu cestu, ktorou potom pokračuje po kótu 1022. Ďalej ide hranicou
katastrálneho územia Sihla na severozápad, pokračuje lesnou cestou na západ cez Sihličku, cez kótu 977 a ïalej
lesom na Obrubovanec cez kóty 969 a 996. Pokračuje lesnou cestou a hranicou katastrálneho územia Sihla, cez
kóty 929 a 923 na Zák¾uky, odkia¾ hranica pokračuje severným okrajom lesa, cez kótu 941, smerom na severozápad
sa napája na po¾nú cestu až po hranicu katastrálneho územia Valaská, ktorým ïalej pokračuje na juhozápad (okraj
lesa), prechádza po kótu 950, na ktorej sa lomí na západ smerom na lesnú cestu. Po lesnej ceste pokračuje smerom
na sever na asfaltovú cestu, po ktorej vedie smerom na severovýchod po potok Zák¾učná, ktorým ïalej pokračuje
smerom na severozápad po Kamenistý potok. Týmto potokom pokračuje proti smeru toku až po hrádzu nádrže
Hronček, ktorá je hranicou katastrálneho územia Hronec, kde sa napája na lesnú cestu kóta 646 v smere
juhozápad, ktorá sa napája na asfaltovú cestu, a lomí sa na západ cez kótu 702 po kótu 742. Tu sa hranica lomí
na severozápad a napája sa na lesnú cestu, pokračuje po nej až po hranicu katastrálnych území Hronec a ¼ubietová
ku kóte 1021. Ďalej pokračuje po hranici katastrálneho územia ¼ubietová, severným smerom popri kótach 1042,
1014 a 863 až k hájovni na Troch vodách, kde sa lomí na západ. Hranica pokračuje asfaltovou cestou cez kóty
779 a 778, pri kóte 831 sa napája na lesnú cestu a pokračuje smerom na juhozápad cez kóty 888 a 912 po kótu
936, od ktorej pokračuje na západ. Po 450 m sa stáča na sever, prechádza kótou 1086, obchádza Hrb zo severnej
strany, pokračuje 200 m lesnou cestou, stáča sa na juh a okrajom lesa obchádza Národnú prírodnú rezerváciu
¼ubietovský Vepor. Za Pálenicou pokračuje lesnou cestou, prechádza potokom Hutná severozápadným smerom
asfaltovou cestou, dolinou Hutná a západnou hranicou parcely č. 806/1, po¾nou cestou po kótu 716, kde sa stáča
na juh, pokračuje korytom potoka severozápadným smerom, okrajom lesa obchádza Vtáčnik cez kótu 1002 na
Mincu (1027). Odtia¾ ide západným smerom okrajom lesa cez kóty 1011, 946, 951, 912, 887, 909, 776 a 790 po
kótu 740. Pokračuje západným smerom, potokom Ve¾ká Zolná (zároveň hranica katastrálnych území Strelníky
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a Poniky) po okraj lesa, kde sa lomí na juh po kótu 826. Tu sa hranica lomí na západ, vedie okrajom lesa cez kótu
806 do Piačkovej doliny, potom západným okrajom parcely č. 3037 (katastrálne územie Poniky) na okraj lesa, stále
hranicou tejto parcely a lesných porastov 5068, 5067, 5070 a 5066 až na hranicu katastrálneho územia Hrocho�.
Ďalej sa hranica lomí na západ a okrajom lesa pokračuje cez Žiarec (1100), ïalej cez kóty 1064, 1054, 967 a 923,
obchádza Kruhy zo severnej strany, potom ide cez kóty 779 a 755, pokračuje na juh Beňovou dolinou cez kótu
671 po asfaltovú cestu v Hrochotskej doline a pokračuje na východ k východiskovému bodu.

Chránená krajinná oblas� má výmeru 20 360,4804 ha. Z toho je 3 001,4072 ha po¾nohospodárskej pôdy,
17 102,3626 ha lesnej pôdy, 102,4992 ha vodných plôch, 48,6161 ha zastavaných plôch a 105,5953 ha ostatných
plôch.
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