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ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 463/2003 Z. z. a zákona
è. 365/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa vypúš•a písmeno e).
2. § 6 vrátane nadpisu znie:
„Služobný plat policajta, služobný príjem
profesionálneho vojaka poèas doèasnej
neschopnosti, náhrada služobného platu
policajta, náhrada služobného príjmu
profesionálneho vojaka a nemocenské
§6
(1) Policajt, ktorý sa stane doèasne neschopný v dôsledku služobného úrazu alebo v dôsledku choroby
z povolania, okrem prípadov uvedených v § 7, má pr vých desa• dní nárok na služobný plat pod¾a osobitného predpisu okrem príplatku za štátnu službu v noci,
príplatku za štátnu službu v sobotu a v nede¾u a prí platku za štátnu službu vo sviatok.3a) Po uplynutí pr vých desiatich dní doèasnej neschopnosti má policajt,
ktorý sa stane doèasne neschopný v dôsledku služobného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania, okrem prípadov uvedených v § 7, nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy urèenej v § 12,
najdlhšie však do uplynutia jedného roka od zaèiatku
doèasnej neschopnosti (ïalej len „podporná doba“), ak
ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Policajt, ktorý sa stane doèasne neschopný
z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1, okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desa• dní nárok na
služobný plat pod¾a osobitného predpisu okrem príplatku za štátnu službu v noci, príplatku za štátnu
službu v sobotu a v nede¾u a príplatku za štátnu službu
vo sviatok.3a) Po uplynutí prvých desiatich dní do
30. dòa doèasnej neschopnosti vrátane má policajt,
ktorý sa stane doèasne neschopný z iných dôvodov, než
ako sú uvedené v odseku 1, okrem prípadov uvedených
v § 7, nárok na náhradu služobného platu vo výške

100 % sumy urèenej v § 12. Od 31. dòa doèasnej neschopnosti má policajt, ktorý sa stane doèasne
neschopný z iných dôvodov, než ako sú uvedené v odseku 1, okrem prípadov uvedených v § 7, nárok na nemocenské vo výške uvedenej v § 8, najdlhšie do uplynutia
podpornej doby.
(3) Profesionálny vojak, ktorý sa stane doèasne ne schopný, okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých
desa• dní doèasnej neschopnosti nárok na
a) služobný príjem okrem príplatku za výkon zamestnania v noci, príplatku za výkon zamestnania v sobotu a v nede¾u a príplatku za výkon zamestnania vo
sviatok, ak je odmeòovaný pod¾a osobitného predpisu,3b)
b) základný plat sudcu, príplatok, vyrovnanie platu
a hodnostný príplatok, príplatok za bojovú pohotovos•, ak je vyèlenený na plnenie úloh vojenského
súdu vo funkcii sudcu,3c)
c) plat a hodnostný príplatok, príplatok za bojovú pohotovos• okrem platu za výkon funkcie nadèas, príplatku za plnenie služobných povinností vo sviatok,
príplatku za plnenie služobných povinností v sobotu
a v nede¾u a príplatku za plnenie služobných povinností v noci, ak je vyèlenený na plnenie úloh vojenskej prokuratúry vo funkcii prokurátora,3d)
d) plat a hodnostný príplatok, príplatok za bojovú pohotovos• okrem príplatku za štátnu službu v noci,
príplatku za štátnu službu v sobotu a v nede¾u, príplatku za štátnu službu vo sviatok a platu za štátnu
službu nadèas, ak je vyèlenený na plnenie úloh vojenského súdu vo funkcii justièného èakate¾a alebo
vojenskej prokuratúry vo funkcii právneho èakate¾a
prokuratúry.3e)
(4) Profesionálny vojak, ktorý sa stane doèasne ne schopný v dôsledku služobného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania, okrem prípadov uvedených
v § 7, má po uplynutí prvých desiatich dní doèasnej neschopnosti nárok na náhradu služobného príjmu vo
výške 100 % sumy urèenej v § 12, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(5) Profesionálny vojak, ktorý sa stane doèasne ne schopný z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 4,
okrem prípadov uvedených v § 7, má po uplynutí pr vých desiatich dní do 30. dòa doèasnej neschopnosti
vrátane nárok na náhradu služobného príjmu vo výške
100 % sumy urèenej v § 12 a od 31. dòa doèasnej ne-
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schopnosti má nárok na nemocenské vo výške uvedenej v § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a až 3e znejú:

„3a) § 84 ods. 1 písm. a) až m) zákona è. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej
služby, Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej
republiky a Železniènej polície v znení neskorších predpisov.
§ 79 ods. 1 písm. a) až l) zákona è. 200/1998 Z. z. o štátnej
službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších
zákonov v znení neskorších predpisov.
3b
) § 3 ods. 2 písm. a) až e) a i) až t) zákona è. 380/1997 Z. z.
o peòažných náležitostiach vojakov v znení neskorších
predpisov.
3c
) § 65 ods. 1 písm. a), b), e) zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 písm. a), § 8 a 18 zákona è. 380/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
3d
) § 93 ods. 1 písm. a), písm. b) bod 1., 3. až 7., písm. c) bod 1. až
3., 7. a 8. zákona è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 písm. b), § 8 a 18 zákona è. 380/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
3e
) § 78 ods. 1 písm. a) až e), i) až l) zákona è. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 písm. a) a b), § 8 a 18 zákona è. 380/1997 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“.

3. Nadpis nad § 7 sa vypúš•a.
4. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak nemá nárok na výsluhový príspevok pod¾a
§ 31, výsluhový dôchodok pod¾a § 38 alebo na invalidný
výsluhový dôchodok pod¾a § 40, prièom nárok na ne mocenské trvá najdlhšie do skonèenia podpornej
doby“.
5. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „nemá nárok na“
vkladajú slová „výsluhový príspevok pod¾a § 31“ a slová
„alebo na invalidný výsluhový dôchodok pod¾a § 40“ sa
nahrádzajú slovami „invalidný výsluhový dôchodok
pod¾a § 40, na príjem, ktorý je vymeriavacím základom
pod¾a osobitného predpisu,3f) na náhradu príjmu pod¾a
osobitného predpisu3g) alebo na nemocenské, starobný
dôchodok, predèasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok pod¾a osobitného predpisu3f)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3f a 3g znejú:

„3f) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
3g
) Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

6. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má
nárok policajtka a profesionálna vojaèka, ktorej nemocenské zabezpeèenie zaniklo v období tehotenstva, ak
sa stane doèasne neschopnou výkonu práce najneskôr
do šiestich mesiacov po skonèení služobného pomeru
a ak nemá nárok na výsluhový príspevok pod¾a § 31, výsluhový dôchodok pod¾a § 38, invalidný výsluhový dôchodok pod¾a § 40, na náhradu príjmu pod¾a osobitného predpisu3g) alebo na nemocenské pod¾a osobitného
predpisu,3f) prièom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do zaèiatku poskytovania materského pod¾a § 10
alebo do skonèenia podpornej doby.“.
Doterajší odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
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7. V § 10 odsek 19 znie:
„(19) Materské sa poskytuje policajtke alebo policajtovi, profesionálnej vojaèke alebo profesionálnemu
vojakovi vo výške nemocenského pod¾a § 8; to platí aj
v prípadoch uvedených v odseku 16.“.
8. § 10 sa dopåòa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Materské sa poskytuje policajtke alebo profesionálnej vojaèke, ktorej nemocenské zabezpeèenie zaniklo poèas tehotenstva, vo výške nemocenského pod¾a
§ 8, ak nárok na materské vznikne najneskoršie do 6
mesiacov po skonèení služobného pomeru a ak nemá
nárok na výsluhový príspevok pod¾a § 31, výsluhový
dôchodok pod¾a § 38, invalidný výsluhový dôchodok
pod¾a § 40 alebo na materské pod¾a osobitného
predpisu3f) a splnila ostatné podmienky na vznik nároku na materské.“.
9. § 11 sa vypúš•a.
10. V § 12 odsek 9 znie:
„(9) Policajt, ktorý má poèas doèasnej neschopnosti
nárok na služobný plat, náhradu služobného platu alebo nemocenské, alebo profesionálny vojak, ktorý má
poèas doèasnej neschopnosti nárok na služobný prí jem, náhradu služobného príjmu alebo nemocenské
a ktorý porušil lieèebný režim urèený ošetrujúcim lekárom, má odo dòa porušenia lieèebného režimu do skonèenia doèasnej neschopnosti nárok na polovicu nemocenského pod¾a § 8.“.
11. V § 17 ods. 1 a v § 18 ods. 1 a 2 sa vypúš•ajú slová
„po skonèení služobného pomeru“.
12. V § 17 ods. 2 sa slová „príslušnej lekárskej komisie“ nahrádzajú slovami „posudkového lekára ministerstva“.
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 29 sa citácia
„v znení zákona è. 215/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou
„v znení neskorších predpisov.“.
14. V § 20 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2. bol zo služobného pomeru prepustený alebo uvo¾nený zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skonèení
služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej èinnosti vrátane výsluhového príspevku a výsluhového dôchodku je nižší ako služobný plat policajta
alebo služobný príjem profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby, ktorý dosahoval pred
prepustením alebo uvo¾nením zo služobného pomeru,“.
15. V § 20 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa tretím bodom,
ktorý znie:
„3. bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného
úrazu alebo choroby z povolania a po skonèení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej èinnosti
vrátane výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku je
nižší ako služobný plat policajta alebo služobný príjem profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej
služby, ktorý dosahoval pred skonèením služobného pomeru.“.
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16. V § 20 ods. 3 sa za slovo „nárok“ vkladajú slová
„a výškou výsluhového dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok“.
17. V § 21 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „alebo èiastoènej
invalidity“ a slová „alebo dôchodkom pod¾a všeobecných predpisov o sociálnom poistení“.
18. V § 21 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6,
ktoré znejú:
„(3) Ak bol policajt alebo profesionálny vojak alebo
vojak prípravnej služby prepustený alebo uvo¾nený zo
služobného pomeru v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, prièom nebol uznaný za invalidného, náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrada na služobnom príjme profesionálneho
vojaka sa mu poskytuje v takej výške, aby spolu s príjmom zo zárobkovej èinnosti, výsluhovým príspevkom
a výsluhovým dôchodkom sa rovnala služobnému platu policajta alebo služobnému príjmu profesionálneho
vojaka dosahovaným pred skonèením služobného pomeru a u vojaka prípravnej služby služobnému príjmu,
ktorý by dosiahol pri výkone základnej funkcie, na ktorú sa štúdiom alebo výcvikom pripravoval, zníženú
o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské zabezpeèenie, výsluhové zabezpeèenie, zdravotné
poistenie a preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti, prièom náhrada za stratu na služobnom plate
alebo náhrada na služobnom príjme nesmie presiahnu• minimálnu mzdu; 29a) táto náhrada patrí najdlhšie
do doby uvedenej v odseku 2.
(4) Náhrada za stratu na služobnom plate policajta
alebo služobnom príjme profesionálneho vojaka, ktorý
bol následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania prevedený alebo preložený zo zdravotných dôvodov na inú funkciu, sa poskytuje vo výške rozdielu medzi služobným platom policajta alebo služobným
príjmom profesionálneho vojaka, ktorý poberal pred
preložením alebo prevedením na inú funkciu a ktorý
mu patrí z funkcie, na ktorú bol preložený alebo prevedený, zníženú o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného
na nemocenské zabezpeèenie, výsluhové zabezpeèenie,
zdravotné poistenie a preddavkov na daò z príjmov zo
závislej èinnosti.
(5) Náhrada za stratu na služobnom plate policajta
alebo služobnom príjme profesionálneho vojaka pod¾a
odseku 4 sa poskytuje najdlhšie do vyrovnania výšky
služobného platu policajta alebo služobného príjmu
profesionálneho vojaka, ktorý poberal z funkcie pred
prevedením alebo preložením na inú funkciu.
(6) Na výšku náhrady za stratu na služobnom plate
policajta alebo služobnom príjme profesionálneho vo jaka nemá vplyv
a) zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených
policajtov z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,29b)
b) zníženie osobného príplatku,
c) zníženie hodnosti,
d) zníženie služobného platu za disciplinárne previnenie,
e) doèasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak nebol
policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi doplate-
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ný rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat alebo služobný príjem znížený,
f) doèasná neschopnos• na výkon štátnej služby v prípadoch uvedených v § 7 ods. 2 a v § 12 ods. 9.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z.
o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
29b
) § 43 ods. 2 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§ 40 ods. 3 zákona è. 200/1998 Z. z.“.

19. V poznámke pod èiarou k odkazu 30 sa citácia
„Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti,
Štátneho úradu sociálneho zabezpeèenia a Ústrednej
rady odborov è. 32/1965 Zb. o odškodòovaní bolesti
a s•aženia spoloèenského uplatnenia v znení neskorších
predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon è. 437/2004 Z. z.
o náhrade za boles• a o náhrade za s•aženie spoloèenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní v znení neskorších predpisov.“.
20. V § 25 ods. 4 sa odkaz 31 nahrádza odkazom 29a
a poznámka pod èiarou k odkazu 31 sa vypúš•a.
21. V § 25 odsek 6 znie:
„(6) Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí
pozostalým, voèi ktorým mal zomretý v èase úmrtia vyživovaciu povinnos• urèenú súdom. Náhrada nákladov
na výživu pozostalých sa vypláca v období, poèas ktorého mala trva• vyživovacia povinnos• vo výške výživného
alebo príspevku na výživu, ktoré bol zomretý povinný
plati• ku dòu svojej smrti, prièom úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnu• sumu výsluhového dô chodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na
ktorú by mal zomretý nárok v èase úmrtia. Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí, ak nie je uhradená
dávkami výsluhového zabezpeèenia poskytovanými
z toho istého dôvodu.“.
22. V § 25 ods. 9 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prièom úhrn
takto vyplatených súm pozostalým nesmie presiahnu•
šes•desiatnásobok základu pod¾a § 60.“.
23. V § 29 ods. 3, § 58 ods. 2, § 71 ods. 2, § 85 ods. 1
písm. a), § 87 ods. 1 písm. c) a § 88 ods. 1 písm. b) sa
slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3“.
24. § 31 a 32 znejú:
„§ 31
(1) Výsluhový príspevok patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom
a) policajtovi, ktorého služobný pomer sa skonèil
1. uvo¾nením,
2. prepustením, ak pre neho v dôsledku zníženia poèetných stavov Policajného zboru schválených
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vládou Slovenskej republiky nie je iné služobné
zaradenie,
3. prepustením, ak pod¾a rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov
spôsobilos• vykonáva• akúko¾vek funkciu v Policajnom zbore alebo spôsobilos• vykonáva• doterajšiu funkciu a nemožno ho previes• ani preloži•
na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by
nebol na ujmu jeho zdravia,
4. prepustením z iných dôvodov ustanovených osobitným predpisom,31a )
5. uplynutím doèasnej štátnej služby,
b) profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer
sa skonèil prepustením,
1. ak je zdravotne nespôsobilý na výkon profesionálnej služby,
2. ak je zdravotne nespôsobilý na výkon zastávanej
funkcie a nie je preòho iné vhodné zaradenie,
3. ak v dôsledku zníženia poèetných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizaèných zmien nie
je preòho iné vhodné zaradenie,
4. ak splnil prevzatý záväzok na doèasný služobný
pomer a nebol prijatý do stáleho služobného pomeru,
5. z iných dôvodov ustanovených osobitným predpisom.31b )
(2) Výsluhový príspevok pod¾a odseku 1 písm. a) prvého bodu a štvrtého bodu a písm. b) piateho bodu patrí
odo dòa nasledujúceho po dni skonèenia služobného
pomeru, najdlhšie poèas šiestich mesiacov, ak služobný
pomer trval najmenej tri roky, ale menej ako 15 rokov.
(3) Výsluhový príspevok pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu, tretieho bodu a piateho bodu a pod¾a odseku 1 písm. b) prvého bodu až štvrtého bodu patrí odo
dòa nasledujúceho po dni skonèenia služobného po meru najdlhšie
a) 6 mesiacov, ak služobný pomer trval najmenej
3 roky, ale menej ako 5 rokov,
b) 1 rok, ak služobný pomer trval najmenej 5 rokov, ale
menej ako 9 rokov,
c) 2 roky, ak služobný pomer trval najmenej 9 rokov,
ale menej ako 12 rokov,
d) 3 roky, ak služobný pomer trval najmenej 12 rokov,
ale menej ako 15 rokov.
§ 32
(1) Výsluhový príspevok patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi pod¾a § 31 ods. 1 najdlhšie poèas
šiestich mesiacov vo výške 50 % základu zisteného
pod¾a § 60, ak je zaradený do evidencie uchádzaèov
o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
pod¾a osobitného predpisu 31c ) (ïalej len „evidencia
uchádzaèov o zamestnanie“).
(2) Výsluhový príspevok patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi pod¾a § 31 ods. 3 písm. b) až d) za
každý skonèený rok trvania služobného pomeru vo výške 2 % základu zisteného pod¾a § 60, a to odo dòa
a) jeho vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie alebo
b) nasledujúceho po dni skonèenia služobného pomeru.
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(3) Nárok na výsluhový príspevok pod¾a odseku 1 zaniká jeho poberate¾ovi vždy dòom vyradenia z evidencie
uchádzaèov o zamestnanie alebo dòom priznania starobného dôchodku. Nárok na výsluhový príspevok pod¾a odseku 2 zaniká jeho poberate¾ovi uplynutím doby
uvedenej v § 31 ods. 3 alebo dòom priznania starobného dôchodku. Nárok na výsluhový príspevok pod¾a odsekov 1 a 2 nevzniká policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí splnili podmienky nároku na starobný
dôchodok.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 31a až 31c znejú:

„31a) § 192 ods. 1 písm. c) až g) zákona è. 73/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
§ 183 ods. 1 písm. d) až h) zákona è. 200/1998 Z. z.
31b
) § 32 ods. 1 písm. d), e), g) až j) a ods. 2 zákona è. 370/1997
Z. z. v znení neskorších predpisov.
31c
) Zákon è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

25. V § 33 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„najdlhšie však do 30 rokov trvania služobného pomeru“.
26. V § 34 odsek 2 znie:
„(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skonèil prepustením z dôvodu, že bol služobným hodnotením hodnotený ako nespôsobilý vykonáva• profesionálnu službu v ozbrojených silách, sa
odchodné vypoèítané pod¾a § 33 ods. 2 znižuje o jednu
tretinu.“.
27. V § 35 odsek 2 znie:
„(2) Odchodné pod¾a § 33 nepatrí profesionálnemu
vojakovi, ktorému sa služobný pomer skonèil prepustením z dôvodu
a) závažného porušenia niektorej základnej povinnosti
vojaka alebo porušenia niektorého zákazu ustanoveného osobitným predpisom, 31d)
b) právoplatného odsúdenia pre trestný èin na nepodmieneèný trest odòatia slobody alebo právoplatného
odsúdenia pre úmyselný trestný èin,
c) právoplatného rozhodnutia o podmieneènom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom èine.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 31d znie:

„31d) § 32 ods. 2 písm. d) zákona è. 370/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov.“.

28. V § 37 odsek 1 znie:
„(1) Ak sa skonèí služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka úmrtím alebo vyhlásením za màtveho, má pozostalý manžel nárok na úmrtné vo výške
odchodného, na ktoré by mal policajt a profesionálny
vojak v èase úmrtia nárok pod¾a § 33 a 36. Každé pozostalé die•a, ktoré v èase úmrtia alebo vyhlásenia za màtveho policajta alebo profesionálneho vojaka spåòa podmienky nároku na sirotský výsluhový dôchodok alebo
na sirotský dôchodok, má nárok na úmrtné vo výške
základu pod¾a § 60.“.
29. V § 37 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú
slovami „odsekov 1 až 3“.
30. V § 38 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „a profesionálnemu vojakovi“ a slovo „odo“ sa nahrádza slovom „do“.
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31. § 38 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa služobný
pomer skonèil
a) zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti,
b) prepustením z dôvodu
1. závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31d )
2. právoplatného odsúdenia pre trestný èin na ne podmieneèný trest odòatia slobody alebo právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný èin,
3. právoplatného rozhodnutia o podmieneènom za stavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom
trestnom èine,
vzniká nárok na výsluhový dôchodok dovàšením veku
potrebného na nárok na starobný dôchodok pod¾a všeobecných predpisov o sociálnom poistení; pri výpoète
takého výsluhového dôchodku sa základ použitý na
jeho výpoèet zvyšuje o rovnaké percento, o aké by sa
zvýšil do dòa jeho priznania.“.
32. V § 39 sa doterajší text oznaèuje ako odsek 1, za
slová „Výsluhový dôchodok“ sa vkladá slovo „policajta,“
slová „o 2 %“ sa nahrádzajú slovami „o 1 %“, slová
„o 3 %“ sa nahrádzajú slovami „o 2 %“ a slová „o 1 %“ sa
nahrádzajú slovami „o 3 %“.
33. § 39 sa dopåòa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka je
za 15 rokov trvania služobného pomeru 30 % základu
pod¾a § 60. Za 16. skonèený rok trvania služobného pomeru a za každý ïalší skonèený rok trvania služobného
pomeru až do 20. skonèeného roka trvania služobného
pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu pod¾a § 60. Za 21. skonèený rok trvania služobného pomeru a za každý ïalší skonèený
rok trvania služobného pomeru až do 25. skonèeného
roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu pod¾a § 60.
Za 26. skonèený rok trvania služobného pomeru a každý ïalší skonèený rok trvania služobného pomeru sa
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu
pod¾a § 60, najviac však do 60 % základu pod¾a § 60.“.
34. V § 50 ods. 2 písm. d) sa vypúš•ajú slová „do dòa
jeho úmrtia“.
35. V § 50 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
36. V § 50 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „a odseku 3“.
37. V § 59 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) doba výkonu služby v zahranièí.“.
38. V § 60 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Ak služobný pomer netrval ani jeden celý kalendárny rok, a nemožno postupova• pod¾a odseku 1, zis•uje sa základ na výpoèet dávok uvedených v odseku 1
z obdobia aspoò troch po sebe idúcich kalendárnych
mesiacov, v ktorých služobný pomer v tomto kalendárnom roku trval.
(8) Ak služobný pomer v kalendárnom roku, z ktorého sa má zis•ova• základ na výpoèet dávok, netrval ani
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tri po sebe idúce kalendárne mesiace, a nemožno po stupova• pod¾a odseku 1 alebo odseku 7, zis•uje sa
základ na výpoèet dávok z celého obdobia predchádzajúceho dòu vzniku nároku.“.
39. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:
„§ 66a
Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov a pri vzniku nárokov na výplatu vdoveckého výsluhového dôchodku,
sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov (ïalej len „výsluhové dávky“) po
tom istom poberate¾ovi dávky výsluhového zabezpeèenia (ïalej len „poberate¾“) nesmie úhrn súm týchto výsluhových dávok presiahnu• 100 % dávky výsluhového
zabezpeèenia zomretého poberate¾a, na ktorú mal alebo by mal nárok ku dòu smrti; to neplatí, ak k prekroèeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúh¾ovania výsluhových dávok pod¾a § 109. Ak úhrn výsluhových dávok
presiahne túto sumu, suma každej z uvedených výsluhových dávok sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená
v prvej vete nebola prekroèená. To platí rovnako aj pre
úhrn súm sirotských výsluhových dôchodkov po tom
istom zomretom poberate¾ovi. Ak niektorému z poberate¾ov uvedených výsluhových dávok zanikne nárok na
túto výsluhovú dávku alebo vznikne nárok na túto výsluhovú dávku aj ïalšiemu poberate¾ovi, sumy výsluhových dávok ostatných poberate¾ov po tom istom poberate¾ovi sa úmerne upravia tak, aby nepresiahli
sumu uvedenú v prvej vete vrátane zvýšenia, ktoré by
k nej patrili pod¾a § 68 ku dòu, v ktorom sa sumy výsluhových dávok úmerne upravujú.“.
40. V § 67 ods. 1 sa slová „dôchodkové zabezpeèenie“
nahrádzajú slovami „dôchodkové poistenie“.
41. V § 68 sa vypúš•ajú slová „výsluhové príspevky“
v príslušnom tvare.
42. V § 68 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) u policajtov v závislosti od priemerného medziroèného rastu spotrebite¾ských cien a od medziroèného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento urèené ako
súèet jednej polovice percenta medziroèného rastu
spotrebite¾ských cien a jednej polovice percenta
medziroèného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,“.
43. V § 68 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) u policajtov v závislosti od priemerného medziroèného rastu spotrebite¾ských cien a od medziroèného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
predchádza príslušnému kalendárnemu roku, kto-
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rým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento urèené ako
súèet jednej polovice percenta medziroèného rastu
spotrebite¾ských cien a jednej polovice percenta
medziroèného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,“.
44. V § 69 sa vypúš•a odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa oznaèujú ako odseky 5
až 10.
45. V § 69 ods. 6 sa vypúš•ajú slová „rozsah a spôsob
náhrady cestovného na rekreaèný pobyt a spä• úèastníkom rekreaèného pobytu“.
46. V § 69 ods. 7 a 8 sa slová „Odseky 1 až 7“ nahrádzajú slovami „Odseky 1 až 6“.
47. V § 69 ods. 9 sa vypúš•ajú slová „pod¾a odseku 8“
a slová „pod¾a § 94 ods. 1 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „z rozpoètu ministerstva“.
48. V § 69 ods. 10 sa slová „pod¾a § 94 ods. 1 písm. d)“
nahrádzajú slovami „z rozpoètu ministerstva“.
49. V § 70 odsek 1 znie:
„(1) Kúpe¾nú starostlivos• možno na základe návrhu
ošetrujúceho lekára poskytnú• bezodplatne
a) policajtovi,
b) profesionálnemu vojakovi,
c) vojnovému veteránovi alebo
d) poberate¾ovi dôchodku z výsluhového zabezpeèenia,
ktorý dovàšil 55 rokov veku alebo dosiahol 25 rokov
trvania služobného pomeru,
e) poberate¾ovi invalidného výsluhového dôchodku.“.
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56. V § 83 ods. 4 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „poskytujú“ a písmeno e) znie:
„e) dávky úrazového zabezpeèenia,“.
57. V § 84 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) ministerstvo obrany, ak ide o odvolanie proti roz hodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpeèenia, a v ostatných prípadoch minister obrany.“.
58. V § 84 ods. 7 písm. a) sa za slovo „zabezpeèenia“
vkladá slovo „priznáva“.
59. V § 85 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a posúdenie súvislosti choroby, úrazu alebo úmrtia s výkonom služby“.
60. V § 85 ods. 2 sa èiarka za slovami „vykonáva posudkový lekár“ nahrádza spojkou „a“ a vypúš•ajú sa
slová „a orgány lekárskej posudkovej èinnosti“.
61. V § 85 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „písm. a) až e)“.
62. V § 85 sa vypúš•ajú odseky 4, 5, 7 a 8.
Doterajší odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 4 a odseky 9
a 10 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
63. V § 85 ods. 4 sa vypúš•ajú slová „písm. a) až e)“.
64. V § 86 písm. e) sa za slová „ak o to“ vkladá slovo
„písomne“.
65. § 86 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
„g) prerokova• trvanie doèasnej neschopnosti policajta, ak trvá dlhšie ako 26 týždòov.“.
66. V § 87 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) náklady spojené s lieèením služobného úrazu alebo
choroby z povolania boli úèelne vynaložené.“.

51. V § 80 ods. 1 sa za slovo „vypláca“ vkladá slovo
„znižuje“.

67. V § 87 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Posudková komisia sociálneho zabezpeèenia Vojenského úradu sociálneho zabezpeèenia kontroluje
bodové ohodnotenie služobného úrazu na úèely náhrady za boles• a náhrady za s•aženie spoloèenského
uplatnenia.“.

52. V § 80 ods. 3 a 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo ním poverená osoba“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa oznaèujú ako odseky 3
až 5.

53. V § 81 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) policajtovi a pozostalým po òom nadriadený, ktorý
je oprávnený policajta ustanovi• do funkcie alebo
vymenova• do funkcie, a ak ide o policajta zaradeného na krajskom riadite¾stve Policajného zboru
alebo na okresnom riadite¾stve Policajného zboru
a pozostalým po òom, riadite¾ krajského riadite¾stva Policajného zboru,“.

68. V § 87 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.

50. V § 70 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa oznaèujú ako odseky 3
až 5.

54. V § 83 ods. 1 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „poskytujú“ a dopåòa sa písmenom j), ktoré znie:
„j) dávky úrazového zabezpeèenia pozostalých.“.
55. V § 83 ods. 2 sa vypúš•a písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).

69. V § 87 ods. 4 a 5 sa slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 3“.
70. V § 89 sa slová „§ 85 až 88“ nahrádzajú slovami
„§ 87 a 88, posudkový lekár ministerstva“.
71. V § 90 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné
vyžiadanie posudkového lekára ministerstva a po sudkovej komisie sociálneho zabezpeèenia,“.
72. V § 90 ods. 1 písm. h) sa za slovo „na“ vkladá slovo „písomné“.
73. V § 90 ods. 1 sa vypúš•a písmeno j).
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74. § 90 sa dopåòa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Úhrada zdravotných výkonov pod¾a odseku 1 sa
vykonáva pod¾a osobitného predpisu. 36a)
(4) Útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva
a Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia uhrádzajú
zdravotné výkony priamo poskytovate¾ovi zdravotnej
starostlivosti na základe predložených dokladov; útvar
sociálneho zabezpeèenia ministerstva môže na základe
dohody uhrádza• zdravotné výkony za iný útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva.
(5) Útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva
a Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia kontrolujú
zdravotné výkony vykazované poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Napríklad zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.“.

75. V § 91 ods. 3 sa za slovo „zamestnávate¾ovi“ vkladajú slová „útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva a“.
76. V § 92 ods.1 sa slová „orgány lekárskej posudkovej èinnosti“ nahrádzajú slovami „posudkový lekár ministerstva“.
77. V § 92 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak
boli v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpeèenia úspešní“.
78. V § 94 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) poistné na dôchodkové poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa
osobne celodenne a riadne starajú o die•a vo veku
do šiestich rokov alebo o die•a s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov veku,
ktoré platí štát,“.
79. V § 94 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rekreácie“ vkladajú slová „policajtov, profesionálnych vojakov,“ a na
konci sa pripájajú tieto slová: „a vojnových veteránov“.
80. V § 94 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a z kreditného zostatku na osobitnom úète“.
81. V § 95 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
„f) úhradu nákladov na zdravotné výkony.“.
82. V § 95 ods. 2 sa slová „dôchodkového zabezpeèenia“ nahrádzajú slovami „dôchodkového poistenia“.
83. Nadpis pod § 97 znie:
„Platitelia poistného, platenie poistného a splatnos•
poistného na sociálne zabezpeèenie“.
84. V § 97 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Poistné na sociálne zabezpeèenie, ak ïalej nie je
ustanovené inak, platia
a) policajti a profesionálni vojaci, a to na
1. nemocenské zabezpeèenie 1,4 % z vymeriavacieho
základu,
2. výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
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3. výsluhový dôchodok 4 % z vymeriavacieho základu,
4. invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
b) služobný úrad a služobný orgán, a to na
1. nemocenské zabezpeèenie 1,4 % z vymeriavacieho
základu,
2. výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
3. výsluhový dôchodok 16 % z vymeriavacieho základu,
4. invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
5. úrazové zabezpeèenie 0,8 % z vymeriavacieho základu,
c) štát, a to na starobné poistenie a invalidné poistenie
policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o die•a vo veku do
šiestich rokov alebo o die•a s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom do siedmich rokov.
(5) Poistné na výsluhový príspevok pod¾a odseku 4
písm. a) druhého bodu platí policajt a profesionálny vojak, ktorého služobný pomer trvá menej ako 15 rokov.
Poistné na výsluhový príspevok pod¾a odseku 4
písm. b) druhého bodu platí služobný úrad a služobný
orgán za policajta a profesionálneho vojaka, ktorého
služobný pomer trvá menej ako 15 rokov.“.
85. V § 97 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
„(6) Poistné na výsluhový dôchodok pod¾a odseku 4
písm. a) tretieho bodu sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené die•a, o ktoré sa stará policajt alebo policajtka, profesionálny vojak alebo profesionálna vojaèka.
Ak sa o to isté nezaopatrené die•a súèasne starajú obidvaja rodièia nezaopatreného die•a•a, toto poistné sa
znižuje jednému rodièovi nezaopatreného die•a•a. Ak si
zníženie poistného uplatnil jeden z rodièov nezaopatreného die•a•a pod¾a všeobecných predpisov o sociálnom
poistení, zníženie poistného na výsluhový dôchodok
pod¾a tohto zákona nepatrí.
(7) Vymeriavacím základom na poistné pod¾a odseku 4 písm. a) a b) je vymeriavací základ pod¾a § 98
a pod¾a odseku 4 písm. c) vymeriavací základ pod¾a všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
86. V § 97 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
87. § 97 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Jednotlivé sumy poistného pod¾a odsekov 4 a 5
sa zaokrúh¾ujú na celé slovenské koruny nahor.“.
88. V § 98 ods. 1 až 3 sa za slová „nemocenské zabezpeèenie“ vkladá èiarka a slová „úrazové zabezpeèenie“.
89. V § 98 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) služobný príjem,39b)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 39b znie:

„39b) § 84 ods. 1 zákona è. 73/1998 Z. z.“.
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90. V § 98 ods. 4 a 5 sa vypúš•ajú slová „náhrady
mzdy za dovolenku na zotavenie“.
91. V § 98 ods. 6 písm. a) sa vypúš•ajú slová „ïalší
služobný plat, príplatok za výkon štátnej služby nad
základný èas služby v týždni“ a slová „odmeny za pohotovos•“ sa nahrádzajú slovami „peòažná náhrada za
služobnú pohotovos• v štátnej službe, odmeny za dlhodobé dosahovanie ve¾mi dobrých výsledkov vo výkone
štátnej služby pri dosiahnutí 50 rokov veku, odmeny
pri prvom skonèení služobného pomeru po splnení
podmienok nároku na starobný dôchodok, výsluhový
dôchodok, invalidný dôchodok a invalidný výsluhový
dôchodok“.
92. V § 98 ods. 6 písm. b) sa za slová „ïalší plat“
vkladajú slová „služobný príjem zodpovedajúci poètu
dní nevyèerpanej riadnej dovolenky, 41a) náhrady mzdy
za dovolenku na zotavenie“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 41a znie:

„41a) § 119 zákona è. 370/1997 Z. z.“.

93. V § 99 ods. 5 písm. a) sa vypúš•ajú slová „ošetrovné alebo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak poberate¾ rodièovského príspevku v tomto období poberá služobný plat alebo služobný príjem,“.
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nasledujúceho kalendárneho mesiaca s identifikaènými údajmi urèenými útvarom sociálneho
zabezpeèenia ministerstva a Vojenským úradom
sociálneho zabezpeèenia,
f) potvrdzova• potvrdenie o doèasnej neschopnosti
z dôvodu choroby alebo potreby ošetrenia chorého
èlena rodiny, tehotenstva a materstva na tlaèive urèenom Sociálnou pois•ovòou.“.
103. Poznámka pod èiarou k odkazu 52 sa dopåòa
citáciami
„§ 29b ods. 3 zákona è. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 12b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 156/1993 Z. z. v znení zákona è. 451/2002 Z. z.“.

104. V § 119 ods. 1 sa èíslovka „25“ nahrádza èíslovkou „26“.
105. V § 128 prvej vete sa vypúš•ajú slová „alebo
èiastoèného invalidného dôchodku“.
106. V § 138 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o policajta pod¾a § 137.“.
107. V § 139 ods. 1 sa slová „služobný orgán alebo
služobný úrad“ nahrádzajú slovami „Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia“.

94. V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Jednorazové dávky úrazového zabezpeèenia sa vyplácajú v hotovosti alebo v bezhotovostnej forme do 30 dní
od doruèenia rozhodnutia o priznaní dávky útvaru sociálneho zabezpeèenia ministerstva.“.

108. V § 139 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „a pod¾a § 101“
a slová „útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva“
sa nahrádzajú slovami „Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia“.

95. V § 100 ods. 2 sa za slová „opakujúce sa dávky“
vkladajú slová „úrazového zabezpeèenia a“.

109. Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

96. § 101 sa vypúš•a.
97. V § 104 sa vypúš•ajú slová „dávky nemocenského zabezpeèenia a“.
98. V § 110 ods. 2 písm. a) sa slová „príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „útvaru sociálneho zabezpeèenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpeèenia“.
99. V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová „ôsmich dní“ nahrádzajú slovami „troch dní“.
100. V § 113 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: „zdržiava• sa na adrese uvedenej na potvrdení
o doèasnej neschopnosti“.
101. V poznámke pod èiarou k odkazu 50 sa citácia
„Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch v znení zákona è. 241/2001
Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon è. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 602/2003
Z. z.“.
102. V § 116 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) vykazova• útvaru sociálneho zabezpeèenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia zdravotné výkony pod¾a § 90 na úèely sociálneho zabezpeèenia za kalendárny mesiac do 14. dòa

„§ 143c
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. januára 2005
(1) Na dávky nemocenského zabezpeèenia policajtov
a profesionálnych vojakov, na ktoré vznikol nárok pred
úèinnos•ou tohto zákona, sa vz•ahujú doterajšie predpisy.
(2) Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer pred úèinnos•ou tohto zákona trval viac ako 30 rokov, patrí pri skonèení služobného pomeru odchodné vo výške, v akej by mu patrilo ku dòu
úèinnosti tohto zákona.
(3) Invalidné výsluhové dôchodky pod¾a § 126 ods. 3
sa zvyšujú o 5,9 %, ak služobný pomer colníka pred ich
priznaním trval najmenej 15 rokov.
(4) Dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané útvarom sociálneho zabezpeèenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpeèenia pod¾a všeobecných predpisov o sociálnom poistení pred úèinnos•ou
tohto zákona, vyplácajú sa aj po tomto dni v sume,
v akej patrili do úèinnosti tohto zákona. Na výplatu
týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho
zabezpeèenia. Výplata týchto dôchodkov sa uhrádza
z osobitných úètov.
(5) Na zmeny výšky dávok, zánik nároku na dávky
a ich výplatu, obmedzenie výplaty, zníženie dávok, vý-
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platu dávok oprávneným príjemcom, postúpenie dáv ky, zrážky z dávok, súbeh nárokov na dávky a zvyšovanie dávok uvedených v odseku 4 sa vz•ahujú všeobecné
predpisy o sociálnom poistení.
(6) Zmeny vo výške vyplácanej náhrady za stratu na
služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na
služobnom príjme profesionálneho vojaka priznané do
30. júna 2002 právoplatným rozhodnutím, sa vykonajú pod¾a doterajších predpisov.
(7) Pri zmenách vo výške náhrady za stratu na slu žobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka, ktorá bola priznaná pod¾a doterajších predpisov, sa neprihliada na
zvýšenie invalidného dôchodku.
(8) Policajtovi, ktorého služobný pomer ku dòu úèinnosti tohto zákona trval najmenej 15 rokov, patrí pri
skonèení služobného pomeru výsluhový dôchodok
a invalidný výsluhový dôchodok v percentuálnej výške
pod¾a doterajších predpisov.
(9) Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný po mer sa skonèí do 31. decembra 2007 prepustením z dôvodu
a) závažného porušenia niektorej základnej povinnosti
vojaka alebo porušenia niektorého zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31d )
b) právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný èin,
c) právoplatného rozhodnutia o podmieneènom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom èine,
sa výsluhový príspevok znižuje o jednu polovicu.“.
Èl. II
Zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby,
Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z. a zákona è. 382/2004 Z. z. sa mení
takto:
§ 224 sa vypúš•a.
Èl. III
Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z. a zákona
è. 382/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 214 sa vypúš•a.
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Èl. IV
Zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení
zákona è. 10/2000 Z. z., zákona è. 400/2000 Z. z., zákona è. 263/2002 Z. z., zákona è. 320/2002 Z. z., zákona è. 321/2002 Z. z., zákona è. 512/2002 Z. z., zákona
è. 545/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z. a zákona è. 527/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 32 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností vojaka ustanovených týmto zákonom alebo porušil niektorý zákaz ustanovený týmto
zákonom,“.
2. V § 32 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
„g) v konaní o úmyselnom trestnom èine bolo právoplatne rozhodnuté o podmieneènom zastavení
trestného stíhania,
h) závažným spôsobom porušil ustanovenie osobitného predpisu súvisiace s výkonom služby.“.
3. V § 32 odsek 3 znie:
„(3) Za závažný spôsob porušenia základnej povinnosti pod¾a odseku 2 písm. d) sa považuje najmä výkon
služby pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok, spôsobenie dopravnej nehody pod
vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, prijatie úplatku a inej nenáležitej výhody,
podplácanie alebo nepriama korupcia.“.
4. V § 33 ods. 1 sa slová „§ 32 ods. 1 a § 32 ods. 2
písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1
písm. e) až i) a § 32 ods. 2 písm. a), d), e), g) a h)“.
5. V § 34 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) splnil podmienky na prepustenie zo služobného pomeru pod¾a § 32 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) až j) alebo pod¾a § 32 ods. 2 písm. a), b), d) až h).“.
6. V § 74 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „a riadenie“.
7. V § 77 ods. 2 sa vypúš•a písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
8. V § 149a odsek 2 znie:
„(2) Prieskumné konanie sa vykonáva:
a) ak doèasná nespôsobilos• profesionálneho vojaka
alebo vojaka prípravnej služby zo zdravotných dôvodov trvá nepretržite šes• mesiacov,
b) v odôvodnených prípadoch aj pred uplynutím doby
uvedenej v písmene a) na základe rozhodnutia služobného orgánu alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby.“.
9. § 183a sa vypúš•a.
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Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 447/2002 Z. z., zá-
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konom è. 534/2002 Z. z., zákonom è. 463/2003 Z. z.,
zákonom è. 365/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
okrem èl. I dvadsiateho štvrtého bodu, ktorý nadobúda
úèinnos• 1. januára 2008.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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733
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 553/2001
Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
zákona è. 393/2002 Z. z., zákona è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z. a zákona è. 587/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
„f) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ïalej len „elektrozariadenie“) a s odpadom
z nich, ktoré sú urèené výhradne na úèely ozbrojených síl alebo sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpeènosti Slovenskej republiky.“.
2. V § 2 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a
miesto spätného odberu elektrozariadenia pod¾a § 54a
ods. 14“.
3. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
„r) zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.“.
4. V § 7 ods. 2 písm. a) sa spojka „alebo“ nahrádza
èiarkou a za slovo „l)“ sa vkladajú slová „p) alebo r)“.
5. V § 7 ods. 3 v úvodnej vete sa spojka „a“ nahrádza
èiarkou a za písmeno „h)“ sa vkladá èiarka a slová „l)
a r)“.
6. V § 8 ods. 3 sa vypúš•a písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
7. V § 18 ods. 3 sa vypúš•a písmeno i).

11. § 39 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Obec je povinná umožni• výrobcovi elektrozariadení zavies• a prevádzkova• na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožni•
mu v rozsahu potrebnom na tento úèel užíva• existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov; ak takú
možnos• obec nemá, je povinná umožni• výrobcovi
elektrozariadení v uvedenom rozsahu zriadi• na jej pozemkoch zariadenie na zber elektroodpadu z domácností. Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej
vznikli z postupu pod¾a prvej vety.”.
12. V § 44 ods. 1 druhej vete, § 44a ods. 1 druhej vete,
§ 46 ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 2 druhej vete, § 48
ods. 1 druhej vete a § 48 ods. 2 druhej vete sa slová „pre
ktoré” nahrádzajú slovom „ktorých”.
13. § 45 sa vypúš•a.
14. § 47 sa vypúš•a.
15. V § 49 ods. 7 sa slová „prípravu na zhodnotenie
alebo zneškodnenie“ nahrádzajú slovami „zhodnotenie
alebo na prípravu na zneškodnenie“.
16. V § 51 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „potvrdené príslušným obvodným úradom životného prostredia“.
17. V § 51 ods. 3 sa vypúš•a písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
18. Za šiestu èas• sa vkladá nová siedma èas•, ktorá
vrátane nadpisu znie:
„SIEDMA ÈAS•
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
§ 54a

Doterajšie písmená j) až o) sa oznaèujú ako písmená
i) až n).

Základné ustanovenia

8. V § 39 ods. 4 sa za slová „drobnými stavebnými
odpadmi“ vkladajú slová „a elektroodpadmi z domácností“.

(1) Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie
s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vz•ahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto èasti zákona nie je ustanovené inak.

9. V § 39 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: „a okrem nákladov na systém oddeleného zberu
odpadu z elektrozariadení (ïalej len „elektroodpad“)
z domácností (§ 54a ods. 4)“.
10. V § 39 ods. 12 písm. a) sa vypúš•ajú slová
„a drobných stavebných odpadov“.

(2) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju
èinnos• potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a po¾a, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe è. 3a a ktoré sú

Èiastka 300

Zbierka zákonov è. 733/2004

Strana 6997

urèené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre
striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

vlastníckych práv; za uvedenie elektrozariadenia na
trh sa považuje aj dovoz elektrozariadenia.

(3) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom pod¾a § 2 ods. 1 vrátane všetkých komponentov,
konštrukèných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú
súèas•ou elektrozariadenia v èase, keï sa ho držite¾
zbavuje.

(13) Zmluva o financovaní je na úèely tohto zákona
zmluva o pôžièke, nájme, prenájme alebo predaji na
splátky, alebo iná dohoda o odloženej platbe, týkajúca
sa elektrozariadenia, bez oh¾adu na to, èi podmienky
takejto zmluvy, dohody alebo dodatoènej zmluvy alebo
dodatoènej dohody ustanovujú, že sa uskutoèní alebo
môže uskutoèni• prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.

(4) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdro jov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný
tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(5) Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie
množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok,
ktoré sa v òom nachádzajú a ich škodlivých úèinkov na
životné prostredie.
(6) Opätovné použitie elektroodpadu je èinnos•,
ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú
na rovnaký úèel, na aký boli pôvodne urèené bez toho,
aby boli recyklované.
(7) Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný úèel alebo na iné úèely. Za
recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu
èinnos•ou R1 pod¾a prílohy è. 2.
(8) Spracovanie elektroodpadu je každá èinnos• po
tom, èo bol elektroodpad odovzdaný spracovate¾ovi
elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž a šrotovanie na úèel spätného získavania komponentov, konštrukèných dielcov, spotrebných dielcov, materiálov a látok a všetky ïalšie èinnosti vykonané na úèely zhodnotenia, opätovného použitia alebo
environmentálne vhodného zneškodnenia elektroodpadu.
(9) Spracovate¾ elektroodpadu je podnikate¾, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie
elektroodpadu pod¾a § 8 ods. 3 písm. d).
(10) Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez
oh¾adu na používané techniky predaja vrátane predaja
prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou
osoby konajúcej výluène na základe zmluvy o financovaní
a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou znaèkou,
b) ïalej predáva pod svojou znaèkou elektrozariadenie
vyrobené inými dodávate¾mi; predajca, ktorý ïalej
predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza znaèka výrobcu, ako je ustanovené
v písmene a) alebo
c) dováža elektrozariadenia do Slovenskej republiky.
(11) Distribútor je na úèely tohto zákona právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá predáva
elektrozariadenie spotrebite¾ovi.
(12) Uvedenie elektrozariadenia na trh je na úèely
tohto zákona okamih, keï je elektrozariadenie vyrobené v Slovenskej republike prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté na úèely predaja, distribúcie alebo použitia, alebo keï je prvýkrát predmetom prevodu

(14) Spätný odber je odobratie elektrozariadenia
z domácností od jeho držite¾a pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokia¾
je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie
a rovnakého funkèného urèenia ako predávané elek trozariadenie.
(15) Oddelený zber je zber elektroodpadu v èlenení
pod¾a prílohy è. 3a; osobitnú kategóriu elektrozariadení na úèely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje
s obsahom ortuti.
§ 54b
Povinnosti výrobcu elektrozariadení
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný
a) zabezpeèi•, aby elektrozariadenie bolo vyrobené
a navrhnuté tak, aby sa u¾ahèila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, najmä nesmie použi• špecifické konštrukèné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by
bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak ta kéto špecifické konštrukèné prvky alebo výrobné
postupy neposkytujú dôležité výhody vo vz•ahu
k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám
na zaistenie bezpeènosti a zdravia,
b) vyznaèi• pri uvedení elektrozariadenia na trh na
elektrozariadení alebo na obale elektrozariadenia
alebo vyznaèi• na daòovom èi inom obdobnom do klade vyhotovenom pri jeho predaji údaje, z ktorých
bude možné zisti• osobu, ktorá uviedla elektrozariadenie na trh a údaj, èi bolo elektrozariadenie uvedené na trh pred alebo po 13. auguste 2005; táto po vinnos• sa nevz•ahuje na svetelné zdroje,
c) uvádza• na trh elektrozariadenie oznaèené grafickým symbolom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] na úèely spätného odberu alebo oddeleného zberu; táto
povinnos• sa nevz•ahuje na svetelné zdroje; ak nie je
možné elektrozariadenie takto oznaèi• z dôvodu jeho
ve¾kosti alebo funkènosti, oznaèí sa obal, návod na
použitie a záruèný list elektrozariadenia,
d) pri uvádzaní na trh elektrozariadení, ktoré patria do
kategórie 1 až 7 a 10 pod¾a prílohy è. 3a a žiariviek
alebo svietidiel urèených na použitie v domácnostiach, zabezpeèi•, aby tieto neobsahovali materiály
a súèiastky obsahujúce olovo, kadmium, ortu•, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery
alebo šes•mocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. u)]; táto požiadavka sa nevz•ahuje na náhradné dielce urèené na opravu alebo
na opätovné použitie elektrozariadení, ktorých pô vodné materiály a súèiastky mohli obsahova• olovo,
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ortu•, kadmium, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a šes•mocný chróm,
e) zabezpeèi• individuálne alebo kolektívne spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu
od pôvodcov s výnimkou historického elektroodpadu, ktorý nie je elektroodpadom z domácností (§ 54f
ods. 3),
f) plni• povinnosti pod¾a § 54e ods. 1, § 54f ods. 1
a § 54g ods. 1 tak, aby nadväzovali na systém spätného odberu alebo oddeleného zberu,
g) spätne odobraté elektrozariadenie a elektroodpad
z oddeleného zberu prednostne opätovne používa•
ako celok, inak ho odovzda• spracovate¾ovi elektroodpadu alebo do zariadenia na zber odpadov, ak takéto zariadenie vykonáva zber elektroodpadu výhradne pre spracovate¾a elektroodpadu,
h) oddelený zber a odovzdanie zozbieraného elektroodpadu spracovate¾ovi uskutoèòova• tak, aby nedochádzalo k s•ažovaniu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu,
i) zabezpeèi• minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok,
ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,
j) poskytnú• spracovate¾om informácie potrebné na
environmentálne vhodné spracovanie elektroodpadu, najmä údaje o nebezpeèných látkach, 69) možnostiach opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu, prípadne spôsobu ich zneškodnenia; tieto
informácie je povinný poskytnú• pre každú kategóriu nového elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh
a zverejni• ich najmä v návodoch na použitie, na
technickom nosièi údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do jedného roka po uvedení
elektrozariadenia na trh,
k) informova• spotrebite¾ov o požiadavke nezneškodòova• elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale odovzdáva• ho na miestach na
to urèených, o ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný
spôsob zhodnotenia elektroodpadu, o možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ¾udí v dôsledku v òom prítomných nebezpeèných
látok 69) a o význame grafického symbolu uvedeného
v písmene c),
l) požiada• ministerstvo o zápis do Registra výrobcov
elektrozariadení do 30 dní od zaèatia èinnosti,
m) v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uvies•, ak je fyzickou osobou-podnikate¾om
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikaèné èíslo,
4. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania
s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
5. výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
6. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
n) v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uvies•, ak je právnickou osobou
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1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikaèné èíslo,
3. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania
s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
4. výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
5. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
o) oznámi• každú zmenu údajov, ktoré uviedol do žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení
do 30 dní od vzniku zmeny,
p) vies• evidenciu a na základe evidencie do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka ohlasova• ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok
1. množstvo elektrozariadení pod¾a kategórií, ktoré
uviedol na trh, množstvo elektrozariadení predaných na použitie v domácnostiach uvádza• samostatne,
2. množstvo zozbieraného elektroodpadu pod¾a kategórií, množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádza• samostatne,
3. množstvo a kategóriu zozbieraného opätovne použitého elekroodpadu,
4. množstvo a kategóriu recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu,
5. množstvo a kategóriu vyvezeného zozbieraného
elektroodpadu,
6. plnenie ustanovených limitov pod¾a písmena i),
r) zverejni• do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh informácie o opätovnom použití a spracovaní pre každý druh elektrozariadenia.
(2) Množstvo pod¾a odseku 1 písm. p) sa uvádza v kilogramoch.
(3) Za plnenie ustanovených limitov pod¾a odseku 1
písm. i) sa považuje potvrdené zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia elektroodpadu aj na území
iného èlenského štátu Európskej únie. Pri vývoze elektroodpadu na územie neèlenského štátu Európskej
únie sa za plnenie ustanovených limitov považuje
zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia, ak
vývozca preukáže, že sa uskutoènili za podmienok porovnate¾ných s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.
§ 54c
Povinnosti distribútora a oprávnenie spotrebite¾a
(1) Distribútor, ktorý uskutoèòuje spätný odber, je
povinný o tom informova• obvyklým spôsobom spotrebite¾a.
(2) Distribútor je povinný uskutoèòova• spätný od ber bezplatne. Distribútor môže spätný odber odmietnu•, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keï
z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie
a bezpeènos• personálu.
(3) Distribútor, ktorý uskutoèòuje spätný odber, je
povinný vykonáva• spätný odber elektrozariadení a ich
odovzdávanie spracovate¾ovi elektroodpadu tak, aby
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nedochádzalo k s•aženiu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.
(4) Spotrebite¾ je oprávnený bezplatne odovzda• elektrozariadenie do systému spätného odberu alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu.
§ 54d
Povinnosti spracovate¾a elektroodpadu
Spracovate¾ elektroodpadu je okrem povinností pod¾a § 19 tohto zákona povinný
a) voli• pri výstavbe nových zariadení na spracovanie
elektroodpadu alebo pri modernizácii jestvujúcich
zariadení najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranos• výdavkov na ich obstaranie
a prevádzku,
b) uvádza• do prevádzky a prevádzkova• stroje a zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami urèenými
v súhlase obvodného úradu životného prostredia vydanom pod¾a § 7 ods. 1 písm. r),
c) vykona• opatrenia na nápravu uložené príslušným
orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva
(§ 69),
d) vies• prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu,
e) vies• a uchováva• v ustanovenom rozsahu evidenciu
o množstve a kategóriách prevzatého spracovaného
elektroodpadu a spôsobe jeho spracovania,
f) ohlasova• ustanovené údaje z evidencie výrobcovi
elektrozariadenia a štvr•roène Recyklaènému fondu,
g) naklada• s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpeèných pre životné prostredie, prednostne odobra• z elektroodpadu všetky
kvapaliny a komponenty, vykona• ïalšie opatrenia
na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h) zabezpeèi• úplné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpeèenia opätovného použitia èastí elektroodpadu a zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu, najmä recykláciou, ako aj zabezpeèenia
zneškodnenia nevyužite¾ných zvyškov,
i) zverejni• podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
j) prevzia• vo svojej prevádzke na spracovanie elektroodpad z domácností bez požadovania poplatku alebo
inej platby od jeho koneèného držite¾a,
k) plni• povinnosti pôvodcu odpadu vo vz•ahu k ním
produkovaným odpadom,
l) skladova• a spracova• elektroodpad pod¾a ustanovených technických požiadaviek.
§ 54e
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi•
na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne na kladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja
alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi•
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na vlastné náklady kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného
na trh pred 13. augustom 2005 (ïalej len „historický
elektroodpad“) z domácností, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, pod¾a podielu výrobcov elek trozariadení na trhu, ktorý urèí ministertvo pre každú
kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení pod¾a § 54b ods. 1 písm. p).
(3) Výrobca elektrozariadení je oprávnený pri predaji
elektrozariadenia uvádza• na elektrozariadení, alebo
na jeho obale alebo etikete alebo na daòovom èi inom
obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklaèného poplatku urèeného na úhradu nákladov na nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností pochádzajúcim z týchto elektrozariadení.
Výška recyklaèného poplatku musí zodpoveda• skutoène vynaloženým nákladom na nakladanie s elektroodpadom. Po uplynutí ustanovených termínov (§ 81
ods. 21) sa uvádzanie recyklaèných poplatkov na elektrozariadení zakazuje.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 1 sa vz•ahujú aj na výrobcov elektrozariadení uvádzajúcich na trh elektrozariadenia prostriedkami elektronickej komunikácie, a to
v prípade, ak je miesto plnenia alebo urèenia na území Slovenskej republiky.
(5) Na elektroodpad z domácností, ktorý je komunálnym odpadom, sa nevz•ahujú ustanovenia § 39 okrem
odsekov 4 a 5, ktoré sa naò vz•ahujú primerane a odseku 15.
§ 54f
Nakladanie s elektroodpadom,
ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi•
na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne na kladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení
z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh
po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi•
na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom
z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého
funkèného urèenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho predaji.
(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý
nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený
v odseku 2, zabezpeèí jeho držite¾.
§ 54g
Nakladanie s elektroodpadom
zo svetelných zdrojov
(1) Nakladanie s elektroodpadom pod¾a prílohy è. 3a
bodu 5 zabezpeèí výrobca svetelných zdrojov individuálne alebo kolektívne bez rozdielu miesta vzniku elektroodpadu a dátumu uvedenia svetelného zdroja na trh.
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(2) Na výrobcu svetelných zdrojov sa rovnako vz•a huje § 54e ods. 4.
§ 54h
Spoloèné ustanovenie
(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní povinnosti
pod¾a § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca
svetelných zdrojov, ktorý plní povinnosti pod¾a § 54g
ods. 1 individuálne sú povinní pri uvedení elektrozariadenia na trh poskytnú• záruku na zabezpeèenie týchto
povinností formou viazaného bankového úètu alebo
zodpovedajúceho poistenia. Výška záruky sa urèí ako
súèin množstva elektrozariadení pod¾a kategórií a príslušnej sadzby.
(2) Kolektívne zabezpeèovanie spätného odberu, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom nezbavuje výrobcu zodpovednosti za plnenie ustanovených
limitov.
(3) Výrobca elektrozariadení môže uzatvori• s obcou
zmluvu o zavedení a prevádzkovaní systému oddeleného zberu elektroodpadu na jej území.
§ 54i
Príspevok do Recyklaèného fondu
za elektrozariadenia
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný plati• príspevok do Recyklaèného fondu za elektrozariadenia,
v množstve rovnajúcom sa elektroodpadu, pre ktoré
nezabezpeèil zber elektroodpadov a ich zhodnotenie,
opätovné použitie alebo recykláciu sám alebo kolektívne v rozsahu ustanovených limitov [§ 54b ods. 1
písm. i)]; príspevok sa platí pod¾a § 56 ods. 1 za kalendárny štvr•rok.
(2) Príspevok platia a za správnos• jeho výpoètu zodpovedajú výrobcovia elektrozariadení, ktorí uvádzajú
výrobky na trh v Slovenskej republike.
(3) Výrobca elektrozariadení platí príspevok pod¾a
§ 41 ods. 13 a 14.
(4) Výrobca elektrozariadení je povinný zaregistrova•
sa v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia èinnosti,
ohlási• Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožni• orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu správnosti
výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca elektrozariadení je povinný
a) vies• a uchováva• evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova• ustanovené údaje z evidencie štvr•roène
Recyklaènému fondu a príslušnému obvodnému
úradu životného prostredia.”.
Doterajšia siedma až desiata èas• sa oznaèujú ako
ôsma až jedenásta èas•.
Poznámka pod èiarou k odkazu 69 znie:

„69) § 3 ods. 3 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch.“.

19. V § 55 ods. 1 písmeno e) znie:
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„e) elektrozariadení (§ 54i)“.
20. V § 55 ods. 1 sa vypúš•a písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa oznaèujú ako písmená
g) až j).
21. V § 55 ods. 2 sa vypúš•a písmeno g).
Doterajšie písmená h) až l) sa oznaèujú ako písmená
g) až k).
22. V § 58 ods. 2 sa slovo „sedemnás•“ nahrádza slovom „šestnás•“ a v písmene a) sa slovo „jedenás•“ nahrádza slovom „desa•“ a slová „písm. a) až k)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) až j)“.
23. V § 62 ods. 1 písm. a) piaty bod znie:
„5. uvedenie elektrozariadenia na trh
ods. 12),“.

(§

54a

24. V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúš•a siedmy bod.
Doterajší ôsmy až jedenásty bod sa oznaèuje ako
siedmy až desiaty bod.
25. V § 67 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: „a Slovenská obchodná
inšpekcia (§ 72b)“.
26. V § 68 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 40a ods. 3)“
vkladajú slová „a Register výrobcov elektrozariadení
[§ 54b ods. 1 písm. l)]“.
27. V § 68 sa odsek 2 dopåòa písmenami u) až z), ktoré znejú:
„u) zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise
do Registra výrobcov elektrozariadení,
v) vedie evidenciu údajov ohlásených pod¾a § 54b
ods. 1 písm. p),
z) urèuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na
základe údajov ohlásených pod¾a § 54b ods. 1
písm. p) prvého bodu.“.
28. V § 68 ods. 3 písm. p) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
29. V § 68 sa odsek 3 dopåòa písmenami u) a v), ktoré
znejú:
„u) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami
a s elektroodpadom, o spracovaní a skladovaní elektroodpadu, o oznaèovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovate¾a
elektroodpadu, o náležitostiach žiadosti o zápis do
Registra výrobcov elektrozariadení, obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení
a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov
elektrozariadení, zoznam zariadení, na ktoré sa
vz•ahuje siedma èas• zákona a prípady povoleného
použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šes•mocného chrómu,
v) podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpoètu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu
elektrozariadení.“.
30. § 68 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo vo vz•ahu k Európskym spoloèen-
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stvám je notifikaèným orgánom vo veciach nakladania
s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a) každý druhý rok údaje z evidencie vedenej pod¾a § 68
ods. 2 písm. v),
b) každý tretí rok údaje pod¾a dotazníka Európskej komisie.“.
31. V § 71 písm. f) druhom bode sa slová „prepravných listov“ nahrádzajú slovami „sprievodných listov“.
32. § 71 sa dopåòa písmenom r), ktoré znie:
„r) potvrdí správnos• údajov uvedených v èestnom vy hlásení o ponechaní si starého vozidla [§ 51 ods. 3
písm. a)].“.
33. Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie:
„§ 72b
(1) Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej
správy odpadového hospodárstva
a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na úèel kontroly dodržiavania povinností
uvedených v § 41 ods. 3 až 6 a odseku 9, § 54b ods. 1
písm. a) až d), g), j) a k),
b) ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností pod¾a
písmena a).
(2) Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri
výkone štátneho dozoru oprávnení
a) odobera• vzorky zariadení na vykonanie skúšky,
b) požadova• sprievodné listiny zariadení,
c) kontrolova• oznaèovanie zariadení uvádzaných do
obehu,
d) upozoròova• výrobcov na zistené nedostatky a uklada• im povinnos• odstráni• ich v urèenej lehote,
e) zadrža• prepravu alebo predaj zariadení a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
f) uloži• stiahnutie elektrozariadenia z obehu, ak sa
preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zá kona.“.
34. V § 78 sa odsek 1 dopåòa písmenami s) až u), ktoré znejú:
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„s) nesplní povinnos• pod¾a § 54b ods. 1 písm. a) až c),
g), h) a § 54c ods. 2,
t) poruší povinnos• pod¾a § 19 ods. 8,
u) neohlási údaje pod¾a § 21 ods. 1 písm. n).“.
35. V § 78 sa odsek 2 dopåòa písmenami zm) a zn),
ktoré znejú:
„zm) nesplní povinnos• pod¾a § 54b ods. 1 písm. e), f), i)
až r), § 54c ods. 1 a 3, § 54d písm. a) až l), § 54e
ods. 1 až 3, § 54f ods. 1 a 2, § 54g ods. 1 a § 81
ods. 19,
zn) poruší zákaz pod¾a § 18 ods. 3 písm. l).“.
36. V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) nesplní povinnos• pod¾a § 54b ods. 1 písm d),“.
37. V § 78 ods. 3 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
38. § 81 sa dopåòa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú:
„(19) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný do 30. júna 2005 poda• ministerstvu
žiados• o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.
(20) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný prvé ohlásenie pod¾a § 54b ods. 1
písm. p) uskutoèni• za rok 2004 na základe odhadu
množstiev uvedených v § 54b ods. 1 písm. p) prvom až
piatom bode.
(21) Povinnos• výrobcu elektrozariadení uvedená
v § 54e ods. 3 platí pre elektrozariadenie pod¾a kategórie 2 až 10 prílohy è. 3a do 13. februára 2011 a pre elektrozariadenie pod¾a kategórie 1 prílohy è. 3a do 13. februára 2013.
(22) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnos• pod¾a
§ 68 ods. 4 písm. a) zaslaním údajov Európskej komisii
po prvýkrát za roky 2005 a 2006 do 30. júna 2008 a následne každé dva roky.
(23) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnos• pod¾a
§ 68 ods. 4 písm. b) vo veciach elektrozariadení a elektroodpadu zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2004 až 2006 do 30. septembra 2007 a následne každé tri roky.“.
39. Príloha è. 1a sa dopåòa bodmi 8 až 10, ktoré znejú:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú.v. EÚ L 037, 13. 02. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES
z 8. decembra 2003 (Ú.v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých
nebezpeèných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú.v. EÚ L 037, 13. 02. 2003).
10. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní urèitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Ú.v. ES L 377, 31. 12. 1991).“.
40. V prílohe è. 2 kód R12 znie: „R12 Úprava odpadov

urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 až
R11.“.
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41. Za prílohu è. 3 sa vkladá príloha è. 3a, ktorá znie:
„Príloha è. 3a
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZ•AHUJE SIEDMA ÈAS• ZÁKONA
1. Ve¾ké domáce spotrebièe
2. Malé domáce spotrebièe
3. Informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou ve¾kých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7. Hraèky, zariadenia urèené na športové a rekreaèné úèely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty.“.
Èl. II
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa mení a dopåòa takto:
1. V § 77 ods. 1 sa slová „platí za komunálne odpady“
nahrádzajú slovami „platí za komunálne odpady okrem
elektroodpadov26a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

„

26a

) § 54a ods. 4 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zá kona è. 733/2004
Z. z.“.

2. V § 77 ods. 3 posledná veta znie: „To neplatí, ak sa
na poplatníka vz•ahuje množstvový zber v príslušnej
èasti obce.“.
3. V § 77 ods. 5 písm. a) sa vypúš•a veta za druhou
bodkoèiarkou.
4. § 78 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným
nariadením11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok pod¾a
odseku 1 v najnižšej sadzbe.“.
5. V § 79 ods. 3 písm. b) sa tretí bod oznaèuje ako písmeno c) a za slovo „zamestnancov“ sa vkladajú slová
„pripadajúceho na urèené obdobie“.
6. V § 79 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) ak nie je možné postupova• pod¾a písmena a)
1. poèet kalendárnych dní v období trvajúcom odo
dòa vzniku povinnosti plati• poplatok do konca
týždòa, ktorý predchádza týždòu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnos• pod¾a § 80
o skutoènosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. poèet kalendárnych dní v období trvajúcom odo
dòa vzniku povinnosti plati• poplatok do konca
urèeného obdobia.“.

7. § 81 vrátane nadpisu znie:
„§ 81
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak
poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec
poplatok nevyrubí platobným výmerom.
(2) Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový
zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že
poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutoènosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku
v nasledujúcom urèenom období pod¾a okolností, ktoré
nastali.“.
8. § 82 vrátane nadpisu znie:
„§ 82
Vrátenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži pod¾a najnižšej sadzby alebo
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe podkladov, ktoré obec urèila všeobecne záväzným nariadením,11)
a) že sa v urèenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahranièí,
b) svoju neprítomnos• v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c) že neužíva nehnute¾nos•, ktorú je oprávnený užíva•,
viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(2) Ak v priebehu urèeného obdobia zanikne poplatková povinnos• poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vráti• po mernú èas• poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dòa
doruèenia dodatoèného platobného výmeru alebo odo
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dòa zistenia tejto skutoènosti, najneskôr však do 60
dní od skonèenia obcou urèeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený. Obec nie je povinná vráti• preplatok nižší ako 100 Sk.
(3) Ak poplatník zapojený do systému množstvového
zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný
uhradi•, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skonèenia obcou urèeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(4) Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne
záväzným nariadením11) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok
zníži• aj pod najnižšiu sadzbu pod¾a § 78 alebo môže
poplatok odpusti•.“.
9. V § 83 sa vypúš•ajú odseky 1 a 3. Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 2.
Èl. III
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 245/2003
Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004
Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z. a zákona è. 587/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) povinnou osobou baliè, plniè a podnikate¾, ktorý
uvádza na trh obaly alebo výrobky v obaloch okrem
výrobcov obalov,“.
2. V § 5 ods. 8 sa slová „Povinná osoba, ktorá vyrába
obaly zo skla alebo výrobky v obaloch zo skla, podáva
hlásenie“ nahrádzajú slovami „Povinná osoba a výrobca obalov, ktorí vyrábajú obaly zo skla alebo výrobky
v obaloch zo skla, podávajú hlásenie“.
3. V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Obaly, ktoré nie sú opakovane použite¾né a ktoré
sú z h¾adiska ich množstva alebo vlastností alebo zloženia nebezpeèné pre životné prostredie, sa zálohujú.“.
4. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Povinná osoba zabezpeèí zber odpadov z obalov
a ich zhodnocovanie alebo recykláciu minimálne v rozsahu záväzných limitov ustanovených v nariadení vlády Slovenskej republiky pod¾a odseku 1; túto povinnos• môže zabezpeèi• aj s pomocou oprávnenej
organizácie založenej povinnými osobami (ïalej len
„oprávnená organizácia“), prièom zodpovednos• povinnej osoby za splnenie záväzných limitov zostáva zachovaná. Táto povinnos• sa nevz•ahuje na opakovane použite¾né obaly.“.
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5. Nadpis pod § 9 znie: „Register“.
6. V § 9 ods. 1 sa za slová „Registra povinných osôb“
vkladajú slová „a oprávnených organizácií“.
7. V § 9 ods. 7 sa èíslo „15“ nahrádza èíslom „30“.
8. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slovo „15.“ nahrádza slovom „konca“.
9. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Oprávnená organizácia vedie evidenciu pod¾a
odseku 1 písm. a) za každú povinnú osobu, pre ktorú
zabezpeèuje zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie
alebo recykláciu, ohlasuje sumarizované údaje pod¾a
odseku 1 písm. b) a plní za povinné osoby ostatné ustanovenia odseku 1.“.
10. § 20 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Povinné osoby, ktorým vznikne 1. januárom
2005 povinnos• pod¾a § 9 ods. 1, sú povinné splni• túto
povinnos• do 28. februára 2005.
(5) Výrobcovia obalov, ktorí boli povinnou osobou do
31. decembra 2004, sú povinní splni• za obdobie, poèas
ktorého boli povinnou osobou, povinnosti pod¾a § 10
ods. 1.“.
Èl. IV
Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
mení takto:
V § 9 ods. 5, § 10 ods. 6 a § 19 ods. 7 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho
fondu“.
Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 553/2001 Z. z., zákonom è. 96/2002 Z. z., zákonom
è. 261/2002 Z. z., zákonom è. 393/2002 Z. z., zákonom
è. 529/2002 Z. z., zákonom è. 188/2003 Z. z., zákonom
è. 245/2003 Z. z., zákonom è. 525/2003 Z. z., zákonom
è. 24/2004 Z. z., zákonom è. 443/2004 Z. z., zákonom
è. 587/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1
písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré
nadobúdajú úèinnos• 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b
ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda úèinnos• 1. júla 2006.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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734
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2004,
ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá
a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky
a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 24 písm. l) zákona
è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení zákona è. 524/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Úseky dia¾nic, ktoré možno užíva• len po zaplatení
úhrady, sa oznaèujú dopravnými znaèkami „Dia¾nica“
(D 31a) a „Koniec dia¾nice“ (D 31b).
(2) Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno
užíva• len po zaplatení úhrady, sa oznaèujú dopravnými znaèkami „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a)
a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“ (D 32b).
(3) Zaèiatok úseku cesty I. triedy, ktorý možno užíva•
motorovými vozidlami nad 3,5 t po zaplatení úhrady, sa
oznaèuje dopravnou znaèkou „Cesta I. triedy“ (D 44b)
a dodatkovou tabu¾kou s nápisom „S úhradou nad
3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über
3,5 t“. Koniec takéhoto úseku sa oznaèuje dopravnou
znaèkou „Cesta I. triedy“ (D 44b) a dodatkovou tabu¾kou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment
over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t“, preèiarknutou
èervenou èiarou.
(4) Vzor dodatkových tabuliek v èiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe è. 1.
§2
(1) Zaèiatok úsekov dia¾nice, ktorý možno užíva• bez
zaplatenia úhrady, sa oznaèuje dodatkovou tabu¾kou
s nápisom „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vig nettenpflicht” umiestnenou pod dopravnou znaèkou
„Dia¾nica” (D 31a).
(2) Zaèiatok úsekov cesty pre motorové vozidlá, ktorý
možno užíva• bez zaplatenia úhrady, sa oznaèuje do datkovou tabu¾kou s nápisom „Bez úhrady, Without
Payment, Ohne Vignettenpflicht” umiestnenou pod dopravnou znaèkou „Cesta pre motorové vozidlá” (D 32a).
§3
(1) Nálepka je zložená z dvoch oddelite¾ných èastí.
Prvá èas• nálepky sa umiestòuje na motorovom vozid1

le. Druhú èas• nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým
sa vodiè preukazuje pri kontrole.1)
(2) Prvá èas• nálepky sa nalepuje na vnútornú stranu
predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla
jazdnej súpravy tak, aby bola dobre vidite¾ná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.
(3) Na urèené miesto na kontrolnom kupóne vpíše vodiè motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy, evidenèné èíslo motorového vozidla, alebo evi denèné èíslo prvého vozidla jazdnej súpravy. Tento
údaj sa vpíše èitate¾ne tak, aby nebol bežným spôsobom odstránite¾ný.
§4
(1) Na vonkajšej strane a vnútornej strane prvej èasti
nálepky sú vyobrazené:
a) ochranná gilošová podtlaè tvorená linkami, ktorej
súèas•ou je symbol dia¾nice obsahujúci ochranný
opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,
b) platnos• nálepky vyjadrená dvojicou slov
„Roèná
1-year“

„Mesaèná
Month“

„Týždòová
Week“

„1-dòová
1-day“,

c) štátny znak Slovenskej republiky,
d) rok platnosti nálepky,
e) celková hmotnos• alebo rozpätie celkovej hmotnosti
vozidla, pre ktoré nálepka platí,
f) ak ide o nálepku s platnos•ou jeden mesiac, týždeò
alebo jeden deò, rámèek pozdåž obvodu nálepky obsahujúci èíslice na oznaèenie dní (1-31) a èíslice na
oznaèenie mesiacov (I – XII),
g) identifikaèný èiarový kód, v ktorom je zakódovaná
séria a poradové èíslo nálepky,
h) ochranný hologram zapracovaný do obrazu nálepky,
ktorý obsahuje
1. opakujúci
sa
mikrotext
„SLOVENSKÁ
REPUBLIKA-SLOVAK REPUBLIC“,
2. opakujúce sa kruhy, v ktorých sa strieda motív lipového listu a motív hviezd s kinetickým efektom.
(2) Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené
a) ochranná gilošová podtlaè tvorená linkami, ktorej

) § 6 ods. 10 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných ko munikáciách (cestný zá kon) v znení zá kona è. 524/2003 Z. z.
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súèas•ou je ochranný opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,
b) platnos• nálepky vyjadrená dvojicou slov
„Roèná
1-year“

„Mesaèná

„Týždòová

Month“

Week“

„1-dòová
1-day“,

c) rok platnosti nálepky,
d) identifikaèný èiarový kód, v ktorom je zakódovaná
séria a poradové èíslo nálepky,
e) èas predaja na jednodòovej nálepke.
(3) Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti jej
prelepovaniu v tvare hviezdice s lúèmi vedúcimi do rohov nálepky.
(4) Vzor nálepky s roènou platnos•ou v èiernobielom
vyhotovení je uvedený v prílohe è. 2.
(5) Vzor nálepky s mesaènou platnos•ou v èiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe è. 3.
(6) Vzor nálepky s týždòovou platnos•ou v èiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe è. 4.
(7) Vzor nálepky s jednodòovou platnos•ou v èiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe è. 5.
§5
(1) Nálepka
68 × 62 mm.

má

tvar

obdåžnika

s

rozmermi
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kategórie vozidla. Farba podkladu nálepky s jednodòovou platnos•ou je odlišná od ostatných nálepiek.
(2) Farba podkladu a všetkých vyobrazených textov
nálepky s roènou, mesaènou a týždòovou platnos•ou je
rovnaká. Všetky vyobrazené texty na jednodòovej nálepke sú èiernej farby.
(3) Farba identifikaèného èiarového kódu oznaèujúceho sériu nálepky a farba poradového èísla nálepky je
na všetkých druhoch nálepiek èierna.
§7
(1) Nálepka s roènou platnos•ou platí do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Nálepka s mesaènou platnos•ou je platná 30 dní
vrátane dòa oznaèenia, s týždòovou platnos•ou je platná 7 dní vrátane dòa oznaèenia a s jednodòovou platnos•ou je platná 24 hodín od vyznaèenia.
(3) Zaèiatok mesaènej, týždòovej alebo jednodòovej
platnosti nálepky predajca vyznaèuje pri predaji predierovaním príslušného dátumu pod¾a požiadavky kupujúceho, na jednodòovej nálepke aj èas jej predaja.
(4) Ak bola nálepka s mesaènou alebo s týždòovou
platnos•ou zakúpená v decembri, táto nálepka platí aj
v januári nasledujúceho roka, a to poèet dní, ktoré zostávajú do konca doby jej platnosti.
§8

(2) Prvá èas• nálepky má tvar obdåžnika s rozmermi
48 × 62 mm.
(3) Kontrolný kupón má tvar obdåžnika s rozmermi
20 × 62 mm.
§6
(1) Podklady nálepiek s roènou, mesaènou a týždòovou platnos•ou sa farebne odlišujú pod¾a hmotnostnej

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 558/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic,
ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých
užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej
umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 389/2004 Z. z.
§9
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Pavol Prokopoviè v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláške è. 734/2004 Z. z.

VZOR DODATKOVÝCH TABULIEK

zaèiatok úseku

koniec úseku
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735
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/1994 Z. z.
o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registraènou pokladnicou
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 97
ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb
elektronickou registraènou pokladnicou v znení vyhlášky è. 59/1995 Z. z. a vyhlášky è. 353/1996 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak sa pod¾a osobitného predpisu3b) zaokrúh¾uje
celková suma platenej ceny, rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa neeviduje v pokladnici, ak sa tak subjekt
rozhodne.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3b znie:

„3b) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej re publiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zá kona è. 520/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. ch) sa nad slovo „registrácii“ umiestòuje odkaz 3c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej ná rodnej rady è. 511/1992
Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i),
ktoré znie:
„i) identifikaèným èíslom pre daò subjektu prevádzkujúceho pokladnicu èíslo uvedené v osvedèení o re gistrácii,3d)“.
Doterajšie písmená i) až t) sa oznaèujú ako písmená
j) až u).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3d znie:

„7. identifikaèné èíslo pre daò,3d) ak subjekt je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
8. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne subjektu, ktorý dodáva tovar alebo
poskytuje službu, ak subjekt je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
9. základ dane, ak subjekt je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
10. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, ak
subjekt je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
11. výšku dane spolu, ak subjekt je platite¾om dane
z pridanej hodnoty,“.
Doterajší bod 7 sa oznaèuje ako bod 12.
6. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) identifikaèné èíslo pre daò,3d)“.
7. V § 3 ods. 2 písm. ch) sa vypúš•ajú slová „v èlenení pod¾a sadzieb dane z pridanej hodnoty“.
8. V § 3 ods. 2 písm. i) sa vypúš•ajú slová „v èlenení
pod¾a sadzieb“.
9. V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Pre subjekt, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesaènej uzávierky vytlaèená pokladnicou obsahuje najmenej údaje pod¾a odseku 2 okrem údajov pod¾a odseku 2 písm. b) a i)
a daòové identifikaèné èíslo. 3c)“.
10. V § 3b ods. 5 písmeno c) znie:
„c) daòové identifikaèné èíslo,3c) ak subjekt nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,“.
11. V § 3b ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) identifikaèné èíslo pre daò,3d) ak subjekt je platite¾om dane z pridanej hodnoty,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa oznaèujú ako písmená
e) až i).

„3d) § 4 ods. 5 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.“.

12. Prílohy è. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami è. 1 až 3
k tejto vyhláške.

4. V § 2 písm. j) druhý bod znie:
„2. daòové identifikaèné èíslo,3c) ak subjekt nie je
platite¾om dane z pridanej hodnoty,“.

Èl. II

5. V § 2 písm. j) sa za šiesty bod vkladajú nové body
7 až 11, ktoré znejú:

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005 okrem èl. I piateho bodu, ktorý nadobúda úèinnos• 1. júla
2005.

Ivan Mikloš v. r
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Príloha è. 1
k vyhláške è. 735/2004 Z. z.

Príloha è. 1 k vyhláške è. 55/1994 Z. z .

VZOR

KNIHA POKLADNICE

Èiastka 300
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IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE
Údaje o daòovom subjekte

Obchodný názov

IÈO
IÈ pre daò
DIÈ
Priezvisko a meno štatutárneho zástupcu
alebo konate¾a

Adresa daòového subjektu (ulica, mesto, PSÈ)

Podpis a odtlaèok peèiatky

Údaje o pokladnici

Typ a model

Adresa predajného miesta, v ktorej sa pokladnica

Výrobné èíslo

používa (ulica, mesto, PSÈ)

Dátum uvedenia pokladnice do prevádzky
Dátum vyradenia pokladnice z prevádzky
Priezvisko a meno servisného technika

Odtlaèok peèiatky a podpis servisného technika

Údaje daòového úradu

Daòový kód pokladnice

Odtlaèok peèiatky a podpis povereného

Vydaný (kým)

zamestnanca daòového úradu

Dòa
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SERVISNÝ ZÁZNAM

Servisný záznam èíslo

Záznam daòového úradu

Dátum zásahu
Èíslo povolenia
Výrobné èíslo pokladnice
Typ a model pokladnice
Priezvisko a meno
servisného technika
Servisné stredisko

Stav pri príchode
servisného technika

Stav pri odchode
servisného technika

Suma
Obrat
Poèítadlo denných záznamov

Popis poruchy

Odtlaèok peèiatky a podpis servisného technika

Zbierka zákonov è. 735/2004
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Príloha è. 2
k vyhláške è. 735/2004 Z. z.

Príloha è. 2 k vyhláške è. 55/1994 Z. z.

VZOR
Rok ...

DENNÝ VÝKAZ OBRATOV
PLATITE¼A
DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Za pokladnicu èíslo ......................

Identifikaèné údaje o platite¾ovi:
Daòový kód pokladnice:

Denný výkaz obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty
Dátum

1

Èíslo
zmeny

Èíslo
uzávierky

2

3

Kumulatívny obrat (grandtotál)
hrubý
GT1

èistý
GT2

záporný
GT3

4

5

6

Denný obrat
podliehajúci oslobodený
DPH
od DPH
7

8

Denná
DPH
spolu

Storno
Z¾avy
Záporné
položky

Denný
obrat
Ståpec
7+8

Podpis
pokladníka

9

10

11

12

Denný výkaz obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty – pásky dennej uzávierky
Pásky dennej uzávierky

Pásky dennej uzávierky

Pásky dennej uzávierky

Pásky dennej uzávierky

Zbierka zákonov è. 735/2004
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Vysvetlivky k dennému výkazu obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty
1. Dátum – uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Èíslo zmeny – uvedie sa èíslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala uzávierku.
3. Èíslo uzávierky – uvedie sa poradové èíslo uzávierky.
4. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) – uvedie sa kumulovaný súèet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súèet kladných hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
5. Kumulatívny obrat èistý (GT2) – uvedie sa kumulovaný súèet èistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
6. Kumulatívny obrat záporný (GT3) – uvedie sa kumulovaný súèet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súèet
storno položiek, zliav a záporných položiek.
7. Denný obrat podliehajúci DPH – uvedie sa denný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty.
8. Denný obrat oslobodený – uvedie sa denný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty (napr. v prípade zdravotnej starostlivosti).
9. Denná DPH spolu – uvedie sa daò z pridanej hodnoty spolu za deò.
10. Storno – uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Z¾avy – uvedú sa množstvové z¾avy.
Záporné položky – uvedie sa suma za vykúpené zálohované f¾aše a iné zálohované obaly.
11. Denný obrat – uvedie sa súèet obratov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty a obratov oslobodených od dane z pridanej
hodnoty za deò.
12. Podpis pokladníka – podpis osoby, ktorá vykonala uzávierku.
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Príloha è. 3
k vyhláške è. 735/2004 Z. z.

Príloha è. 3 k vyhláške è. 55/1994 Z. z.

VZOR
Rok ...

MESAÈNÝ VÝKAZ OBRATOV
PLATITE¼A
DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Za jednotlivé mesiace a pokladnice

Identifikaèné údaje o platite¾ovi:
Daòový kód pokladnice:

Mesaèný výkaz obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty
Mesiac:
Rok:
Dátum

1

Èíslo
uzávierky

2

Kumulatívny obrat (grandtotál)

Mesaèný obrat

hrubý
GT1

èistý
GT2

záporný
GT3

podliehajúci
DPH

oslobodený
od DPH

3

4

5

6

7

Mesaèná
DPH
spolu

Storno
Z¾avy
Záporné
položky

Mesaèný
obrat
Ståpec
6+7

Podpis
pokladníka

8

9

10

11

Spolu za rok
X

Dátum:

Odtlaèok peèiatky:

Vyhotovil:

Podpis:

Mesaèný výkaz obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty – pásky mesaènej uzávierky
Pásky mesaènej uzávierky

Pásky mesaènej uzávierky

Pásky mesaènej uzávierky

Pásky mesaènej uzávierky
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Vysvetlivky k mesaènému výkazu obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty
1. Dátum – uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Èíslo uzávierky – uvedie sa poradové èíslo uzávierky.
3. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) – uvedie sa kumulovaný súèet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súèet kladných hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
4. Kumulatívny obrat èistý (GT2) – uvedie sa kumulovaný súèet èistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
5. Kumulatívny obrat záporný (GT3) – uvedie sa kumulovaný súèet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súèet
storno položiek, zliav a záporných položiek.
6. Mesaèný obrat podliehajúci DPH – uvedie sa denný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty.
7. Mesaèný obrat oslobodený – uvedie sa mesaèný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty (napr. v prípade zdravotnej
starostlivosti).
8. Mesaèná DPH spolu – uvedie sa daò z pridanej hodnoty spolu za mesiac.
9. Storno – uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Z¾avy – uvedú sa množstvové z¾avy.
Záporné položky – uvedie sa suma za vykúpené zálohované f¾aše a iné zálohované obaly.
10. Mesaèný obrat – uvedie sa súèet obratov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty a obratov oslobodených od dane z pridanej hodnoty za mesiac.
11. Podpis pokladníka – podpis osoby, ktorá vykonala uzávierku.
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736
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 9 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov
a ich sídla sú uvedené v prílohe.
§2

námietku proti lekárskej prehliadke, ak colník nariadil lekársku prehliadku prehliadanej osoby,
j) námietku prehliadanej osoby proti lekárskej prehliadke, ak prehliadaná osoba podala námietku,
k) výsledok prehliadky osoby vrátane výsledku lekárskej prehliadky, ak je v èase vyhotovenia úradného
záznamu k dispozícii,
l) dátum a podpis osôb zúèastnených na prehliadke
osoby,
m) iné dôležité skutoènosti, ktoré vyplynuli z prehliadky osoby.

Náležitosti úradného záznamu o vykonaní
prehliadky osoby
Úradný záznam o vykonaní prehliadky osoby obsahuje
a) miesto a èas vykonania prehliadky osoby,
b) meno, priezvisko a hodnos• colníka,1) ktorý prehliadku osoby vykonal,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a èíslo
osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú
zisti•,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúèastnenej osoby, 2) ak bola prítomná na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),
e) údaj o pohlaví osôb pod¾a písmen b) až d),
f) dôvody vykonania prehliadky osoby,
g) uplatnenie výzvy colníka na vydanie tovaru, ktorý
podlieha colnému doh¾adu, a jej výsledok,
h) údaje o odložení jednotlivých súèastí odevu prehliadanej osoby alebo údaje o nariadení a vykonaní lekárskej prehliadky,
i) údaj o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená
s dôvodmi prehliadky a pouèená o možnosti poda•

§3
Náležitosti zápisnice o súhlase nezúèastnenej
osoby na prehliadke
Zápisnica o súhlase nezúèastnenej osoby na prehliadke obsahuje
a) miesto a èas vykonania prehliadky osoby,
b) meno, priezvisko a hodnos• colníka, ktorý prehliadku osoby vykoná,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a èíslo
osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú
zisti•,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúèastnenej osoby,
e) údaj o pohlaví osôb pod¾a písmen b) až d),
f) vyhlásenie o súhlase nezúèastnenej osoby s úèas•ou
na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),
g) dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d).
§4
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.

1

) § 2 ods. l zákona è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov.
) § 20 ods. 3 zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha
k vyhláške è. 736/2004 Z. z.

ZOZNAM ÚZEMNÝCH OBVODOV, ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV A ICH SÍDLA
Územný obvod
Okres
BanskáBystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Prievidza
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Okres
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

I
II
III
IV
V

Okres
Michalovce
Sobrance
Trebišov
Okres
Luèenec
Poltár
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtíš
Okres
Komárno
Dunajská Streda
Okres
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Revúca
Rožòava
Okres
Nitra
Bánovce nad Bebravou
Galanta
Hlohovec
Partizánske
Pieš•any

Colný úrad

Sídlo colného úradu

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Bratislava

Bratislava

Èierna nad Tisou

Èierna nad Tisou

Fi¾akovo

Fi¾akovo

Komárno

Komárno

Košice

Košice

Nitra

Nitra
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Colný úrad

Sídlo colného úradu

Poprad

Poprad

Prešov

Prešov

Senica

Senica

Okres
Nové Zámky
Levice

Štúrovo

Štúrovo

Okres
Trenèín
Nové Mesto nad Váhom

Trenèín

Trenèín

Trstená

Trstená

Žilina

Žilina

Ša¾a
Topo¾èany
Trnava
Zlaté Moravce
Okres
Poprad
Kežmarok
Levoèa
Stará ¼ubovòa
Spišská Nová Ves
Okres
Prešov
Bardejov
Humenné
Medzilaborce
Sabinov
Snina
Stropkov
Svidník
Vranov nad Top¾ou
Okres
Myjava
Senica
Skalica

Okres
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Námestovo
Ružomberok
Tvrdošín
Okres
Žilina
Bytèa
Èadca
Ilava
Kysucké Nové Mesto
Martin
Považská Bystrica
Púchov
Turèianske Teplice
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737
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti
a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej
sa na oceòovanie investièného rizika

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 87
ods. 8 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 721/2004 Z. z. (ïalej len „zákon“)
ustanovuje:
§1
Politická a ekonomická nezávislos• sa preukazuje
predložením
a) informácií o vlastníkoch, èlenoch štatutárnych orgánov,
èlenoch dozorných orgánov, o vedúcich zamestnancoch1)
a hlavných analytikoch agentúry špecializujúcej sa na
oceòovanie investièného rizika (ïalej len „agentúra“), najmä o ich úèasti na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb, a dokladov preukazujúcich preh¾adnos• vlastníckej štruktúry agentúry,
b) dokladov o finanènom hospodárení agentúry, najmä
úètovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, ak sa audítorom overujú, a konsolidovaných úètovných závierok za posledné tri kalendárne roky, informácie o podiele finanèných inštitúcií,2)
sektora verejnej správy3) a iných právnických osôb
a fyzických osôb na tržbách agentúry za posledné tri kalendárne roky a informácie o finanèných prostriedkoch
poskytnutých agentúre za posledné tri roky vrátane
objemu poskytnutých finanèných prostriedkov
a oznaèenia právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytli finanèné prostriedky,
c) písomného vyhlásenia o tom, že agentúra nevykonáva èinnos•, ktorej vykonávanie by mohlo spôsobi•
konflikt záujmov; konfliktom záujmov sa rozumie
pracovnoprávny pomer alebo iný obdobný pracovný
vz•ah, èlenstvo v dozornej rade alebo predstavenstve
dôchodkovej správcovskej spoloènosti, alebo pracovnoprávny pomer, alebo iný obdobný pracovný
vz•ah, èlenstvo v dozornej rade alebo predstavenstve
emitenta cenného papiera, ktorého investièné riziko
sa oceòuje alebo pre ktorého sa vykonáva oceòovanie investièného rizika a majetkové alebo iné prepojenie medzi agentúrou a dôchodkovou správcovskou
spoloènos•ou alebo medzi agentúrou a emitentom,
ktorého investièné riziko sa oceòuje alebo pre ktorého sa vykonáva oceòovanie investièného rizika; kon1

flikt záujmov sa vz•ahuje na vlastníkov, èlenov štatutárnych orgánov, èlenov dozorných orgánov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov agentúry,
d) písomného vyhlásenia o dodržiavaní princípov správy a riadenia spoloèností vydaných Organizáciou
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
e) písomného vyhlásenia o nezávislosti agentúry od
akýchko¾vek politických strán a politických hnutí.
§2
Štandardnos• a transparentnos• používanej metodológie sa preukazuje predložením
a) informácie o používanej metodológii pre každú skupinu subjektov, ktorých investièné riziko sa oceòuje, ktorá nie je v rozpore s metodológiou agentúr už
zapísaných do zoznamu pod¾a § 87 ods. 4 zákona,
b) podrobného opisu metód oceòovania investièného
rizika vrátane zloženia orgánu agentúry, ktorý rozhoduje o ocenení investièného rizika a spôsobu jeho
rozhodovania,
c) preh¾adu informaèných systémov a zdrojov informácií používaných pri oceòovaní investièného rizika,
d) informácie o konzistentnosti a historickom testovaní
používanej metodológie pre každú skupinu subjektov, ktorých investièné riziko sa oceòuje, obsahujúcej
opis kvantitatívnych faktorov a kvalitatívnych faktorov oceòovania investièného rizika,
e) opisu stupnice používanej na oceòovanie investièného rizika (ïalej len „stupnica“) vrátane informácie
o nesprávnom ocenení investièného rizika spoèívajúcom v nesprávnom pridelení jednotlivých stupòov
stupnice v predchádzajúcich rokoch, opisu jednotlivých stupòov stupnice, návrhu prevodu jednotlivých stupòov stupnice na stupnicu agentúr pod¾a
§ 87 ods. 5 zákona a matíc prestupu medzi jednotlivými stupòami stupnice,
f) informácie o tom, èi a v akom rozsahu agentúra zverejòuje používanú metodológiu a údaje pod¾a písmena e),
g) informácie o vnútorných pracovných predpisoch,
smerniciach a pokynoch upravujúcich opatrenia na
zamedzenie zneužitia dôverných informácií.

) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
) § 48 ods. 22 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplne ní niektorých zákonov v znení zákona
è. 186/2004 Z. z.
3
) § 3 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§3

§4

Uznanie trhom sa preukazuje predložením
a) preh¾adu vykonaných ocenení investièného rizika
pre každú skupinu subjektov, ktorých investièné riziko sa oceòuje, za posledné tri roky,
b) informácie o odhadovanom podiele na trhu v jednotlivých skupinách subjektov, ktorých investièné riziko sa oceòuje, na ïalšie tri roky,
c) písomných vyhlásení aspoò troch finanèných inštitúcií potvrdzujúcich uznanie agentúrou vykonaných ocenení investièného rizika.

Doklady a informácie pod¾a § 1 až 3 sa predkladajú
v listinnej podobe v origináli, a ak to nie je možné, predkladajú sa ich úradne osvedèené kópie. Ak sú doklady
a informácie pod¾a § 1 až 3 vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k nim je aj ich úradne osvedèený preklad
do slovenského jazyka.
§5
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Mikloš v. r.
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738
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 517/2001 Z. z. o obsahu roènej správy o výsledkoch finanèných kontrol

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 6
ods. 5 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 517/2001 Z. z. o obsahu roènej správy o výsledkoch
finanèných kontrol sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 v úvodnej vete sa za slovo „výsledkoch“ vkladá slovo „následných“.
2. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) názov a identifikaèné èíslo orgánu verejnej správy,
ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpoètu1) (ïalej
len „ústredný orgán“) alebo správy finanènej kon troly,1a) ktorá predkladá správu a ich sídlo,“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 2 ods. 2 písm. g) zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z.
1a
) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
neskorších predpisov.“.

3. V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vykonaných“ vkladá slovo „následných“.
4. V § 1 ods. 1 písm. d) sa slovo „pri“ nahrádza slovom
„v“, za slovo „oznaèenia“ sa vkladá slovo „ustanovení“
a za slovo „je“ sa vkladá slovo „to“.
5. V § 1 ods. 1 písm. d) v prvom bode sa za slovo „disciplíny“ vkladajú slová „alebo finanènej disciplíny“.
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995
Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

nedodržanie postupu ustanoveného zákonom pri
vykonávaní priebežnej finanènej kontroly, 4)“.
8. V § 1 ods. 1 písm. d) vo štvrtom bode sa za slovo
„úètovníctva“ vkladá èiarka a slová „správe majetku
štátu“.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov, zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii
èinnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, zákon è. 231/1999 Z. z. o štátnej
pomoci v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 1 ods. 1 písm. d) v piatom bode sa za slovo
„predchádzajúcimi“ vkladá slovo „následnými“.
11. V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov na
základe preukázaných kontrolných zistení a termín
ich splnenia,“.
12. V § 1 ods. 1 sa vypúš•a písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa oznaèujú ako písmená f) až j).
13. V § 1 ods. 1 písm. f) sa slová „orgánu verejnej
správy“ nahrádzajú slovami „ústredného orgánu alebo
správy finanènej kontroly“, slovo „a“ sa nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a preukázate¾né“.
14. V § 1 ods. 2 sa za slovo „preukázané“ vkladá slovo
„následnými“.
15. V § 1 ods. 4 v prvej a druhej vete sa za slovo „výsledkoch“ vkladá slovo „následných“.
16. Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.

7. V § 1 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:
„3. nevykonanie predbežnej finanènej kontroly alebo

Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.

Príloha
k vyhláške è. 738/2004 Z. z.

Príloha k vyhláške è. 517/2001 Z. z.

VÝKAZ
O VÝSLEDKOCH NÁSLEDNÝCH FINANýNÝCH KONTROL ZA ROK ..................
(Príloha správy o výsledkoch následných finanþných kontrol podĐ
a § 1 ods. 4 vyhlášky þ. 517/2001 Z. z. v znení vyhlášky þ. ...../2004 Z. z.)

Názov ústredného orgánu alebo správy finanþnej kontroly: 1)
Sídlo:
Iþo:
Následná finanþná kontrola vykonaná v kontrolovaných subjektoch

A

Prostriedky Európskej
únie

Prostriedky štátneho
rozpoþtu a štátnych
fondov

x

Druh
verejných
prostriedkov

B
1

2

3

4

5

6

vo vnútri
orgánu
verejnej
správy

ústredný
orgán

iný orgán
štátnej
správy

štátny
úþelový
fond

obec

vyšší
územný
celok

rozpoþtová
organizácia

Celkový poþet následných finanþných kontrol prostriedkov
štátneho rozpoþtu, štátnych fondov a Európskej únie

0

0

0

0

0

0

0

0

Celková suma prostriedkov štátneho rozpoþtu a štátnych fondov
kontrolovaných kontrolným orgánom v tis. Sk

0

0

0

0

0

0

0

Celkový poþet kontrolných zistení

Výkon kontroly

3)

7

8

9

10

fyzická
osoba

spolu
2)

0

0

0

0

0

0

0

iná
príspevková právnická
organizácia
osoba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porušenie finanþnej
(rozpoþtovej) disciplíny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho nehospodárne,
neefektívne
a neúþinné použitie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatné kontrolné zistenia 4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celková suma prostriedkov Európskej únie kontrolovaných
kontrolným orgánom v tis. Sk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkový poþet kontrolných zistení

Celková suma prostriedkov
štátneho rozpoþtu a štátnych
fondov v tis. Sk
kvalifikovaných ako

Celková suma
prostriedkov Európskej únie v
tis. Sk kvalifikovaných ako

3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porušenie finanþnej
(rozpoþtovej) disciplíny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho nehospodárne,
neefektívne
a neúþinné použitie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatné kontrolné zistenia 4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iné prostriedky zo zahraniþia na financovanie projektov na základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná

Celkový poþet následných finanþných kontrol
Celková suma prostriedkov zo zahraniþia na financovanie
projektrov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, kontrolovaných kontrolným
orgánom v tis. Sk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkový poþet kontrolných zistení

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porušenie finanþnej
(rozpoþtovej) disciplíny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho nehospodárne,
neefektívne
a neúþinné použitie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatné kontrolné zistenia 4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celková suma iných
prostriedkov zo zahraniþia na
financovanie projektov na
základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná v tis. Sk
kvalifikovaných ako

3)

Vypracoval:
meno:
priezvisko:
funkcia:

Podpis:

Odtlaþok peþiatky ústredného orgánu
alebo správy finanþnej kontroly

Schválil:
meno:
priezvisko:
funkcia:

V

Podpis:

dĖa

1) Správu a výkaz vypracovávajú len ústredné orgány a správy finanþnej kontroly podĐa § 6 ods. 4 zákona þ. 502/2001 Z. z. v znení zákona þ. 618/2004 Z. z.
2) Uvedie sa súþet údajov podĐa stĎpcov v bloku B.
3) Uvedie sa poþet všetkých kontrolných zistení podĐa § 17 písm. g) zákona þ. 502/2001 Z. z. v znení zákona þ. 618/2004 Z. z
4) Uvedú sa zistenia nešpecifikované v § 31 zákona þ. 523/2004 Z.z. (napr. porušenie zákona þ. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona þ. 278/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákona þ. 523/2003 Z. z.)
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739
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z. a zákona è. 609/2003 Z. z.
opatrenie z 15. decembra 2004 è. MF/10880/2004-73, ktorým sa ustanovuje vzor daòového priznania
k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve financií Slovenskej republiky.































   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




