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199
ZÁKON
z 10. marca 2004
Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom, ktorými sa zabezpeèuje uplatòovanie opatrení vydaných na základe osobitných
predpisov1) Európskej únie (ïalej len „únia“) pre pohyb
tovaru medzi úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky a opatrení na zabránenie protiprávnemu
konaniu osôb pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) colnými predpismi osobitné predpisy únie, medzinárodné zmluvy, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú právne vz•ahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru,
s výnimkou právnych predpisov upravujúcich daò
z pridanej hodnoty a spotrebné dane,
b) èlenským štátom štát, ktorý je èlenským štátom
únie,
c) tretím štátom štát, ktorý nie je èlenským štátom
únie,
d) colnou hranicou štátna hranica Slovenskej republiky s tretím štátom,
e) colným priechodom miesto na colnej hranici urèené
na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu,
f) tovarom všetky hnute¾né hmotné veci a elektrická
energia uvedené v kombinovanej nomenklatúre colného sadzobníka, ktoré sú predmetom colného konania, boli predmetom colného konania alebo mali
by• predmetom colného konania,
1

g) colným orgánom Colné riadite¾stvo Slovenskej
republiky2) (ïalej len „colné riadite¾stvo“) a colný úrad,2)
h) colnou cestou urèený úsek pozemnej komunikácie,
potrubia a inej cesty, po ktorej sa má tovar prepravova• na colné územie únie, z colného územia únie
a cez colné územie únie, ako aj do slobodného pásma
alebo slobodného skladu a aj zo slobodného pásma
alebo slobodného skladu.
Vykonávanie colného doh¾adu
a colnej kontroly
§3
Colný doh¾ad
(1) Tovar prepravovaný cez hranice colného územia
únie, ako aj cez hranice slobodného pásma je na území
Slovenskej republiky pod colným doh¾adom.
(2) Colný doh¾ad sa vykonáva
a) colnou kontrolou,
b) colným konaním,
c) následnou kontrolou,
d) iným postupom colného orgánu pod¾a tohto zákona
alebo pod¾a osobitného predpisu.3)
§4
Ohlasovacia povinnos• pri dovoze, vývoze
a tranzite peòažných prostriedkov alebo
iných platobných prostriedkov
(1) Colnému doh¾adu podlieha dovoz, vývoz a tranzit
peòažných prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných platobných prostriedkov cez colné územie
únie alebo obdobný spôsob premiestnenia peòažných
prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných platobných prostriedkov cez územie Slovenskej republiky.
Inými rovnocennými platobnými prostriedkami sa ro zumejú cenné papiere, šeky a zmenky, drahé kovy
a drahokamy.
(2) Osoba, ktorá dováža, vyváža alebo prepravuje peòažné prostriedky v hotovosti alebo iné rovnocenné

) Napríklad nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 302, 19/10/1992) v znení neskorších zmien a doplnkov, nariadenie Komisie (EHS) è. 2454/93
z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 253, 11/10/1993) v znení neskorších zmien a doplnkov.
2
) Zákon è. 240/2001 Z. z. orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
3
) Napríklad zákon è. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovate¾ských èinností týkajúcich sa tovaru
a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským
materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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platobné prostriedky pod¾a odseku 1 v celkovej sume
zodpovedajúcej sume najmenej 15 000 EUR, je povinná
písomne ohlási• túto skutoènos• príslušnému colnému
úradu na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1.
(3) Ohlasovaciu povinnos• pod¾a odseku 2 je povinná
splni• aj osoba, ktorá odosiela do tretieho štátu alebo
prijíma z tretieho štátu poštovú zásielku alebo inú zásielku obsahujúcu peòažné prostriedky v hotovosti alebo rovnocenné platobné prostriedky v celkovej sume
zodpovedajúcej sume najmenej 1 000 EUR.
(4) Hodnota peòažných prostriedkov v slovenskej
mene alebo v inej mene sa na úèely odsekov 2 a 3 urèuje
kurzom príslušnej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deò dovozu a vývozu bankoviek a mincí alebo v deò podania poštovej zásielky alebo
inej zásielky.
(5) Colný úrad zasiela vyplnené tlaèivá pod¾a odseku 2 a oznámenia o porušení colných predpisov pod¾a
§ 72 ods. 1 písm. n) službe finanènej polície Policajného
zboru4) do piateho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k týmto skutoènostiam došlo.
(6) Colný úrad vykonáva kontrolu plnenia ohlasovacej povinnosti pod¾a odsekov 2 a 3. Pri kontrole je colný
úrad oprávnený vyžadova• potrebnú súèinnos• kontrolovaných osôb. Colný úrad vykonáva kontrolu v súlade
s oprávneniami a s použitím prostriedkov pod¾a osobitného predpisu.2)
§5
(1) Colný orgán je oprávnený kontrolova•, èi dovážané výrobky majú vyhlásenie o zhode a znaèku zhody
pod¾a osobitného predpisu. 5)
(2) Dovozca výrobkov je povinný na výzvu colného orgánu preukáza•, že ním dovážané výrobky majú vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a znaèku zhody, ak
tak ustanovuje osobitný predpis.5)
(3) Colný orgán bez zbytoèného odkladu informuje
orgány doh¾adu6) pred prepustením do colného režimu
vo¾ný obeh o výrobkoch, ktoré
a) podliehajú posúdeniu zhody a dovozca nepreukáže
vyhlásením o zhode alebo certifikátom zhody a znaèkou zhody, alebo ak nemá inú možnos•, technickými
predpismi,7) ustanovenou sprievodnou dokumentáciou, že výrobky spåòajú technické požiadavky pod¾a
technických predpisov, 7) ak má podozrenie, že sprievodná dokumentácia, vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a znaèka zhody sa neoprávnene použili,
zmenili alebo sfalšovali,
b) vykazujú také charakteristiky, ktoré by mohli vyvola• vážnu pochybnos• o tom, èi výrobok nepredsta4
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vuje vážne a bezprostredné riziko ohrozenia zdravia
a bezpeènosti.
(4) Colný orgán pri výkone èinnosti pod¾a odseku 3
postupuje pod¾a osobitného predpisu5) a osobitného
predpisu únie.8)
§6
(1) Colný orgán je oprávnený v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom1) vykona• colnú kontrolu každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má tovar podliehajúci colnému doh¾adu alebo
možno predpoklada•, že má tovar podliehajúci colnému doh¾adu.
(2) V prípade dôvodného podozrenia, že fyzická osoba
alebo právnická osoba má tovar, ktorý podlieha colnému doh¾adu, colný orgán je oprávnený vykona• prehliadku tejto fyzickej osoby a prehliadku prevádzkových priestorov fyzickej osoby alebo prevádzkových
priestorov právnickej osoby.
(3) Prehliadku fyzickej osoby a prehliadku prevádzkových priestorov fyzickej osoby alebo prevádzkových
priestorov právnickej osoby môže colný orgán vykona•
až vtedy, ak je jeho výzva na vydanie tovaru podliehajúceho colnému doh¾adu bezvýsledná. Na žiados• prehliadanej fyzickej osoby alebo na žiados• zamestnanca
právnickej osoby sa môže prehliadka vykona• za prí tomnosti inej fyzickej osoby. Colný orgán je povinný tieto osoby o takomto oprávnení pouèi•. Úèas• inej osoby
možno odoprie•, ak by mohlo dôjs• k ohrozeniu jej života alebo zdravia. Prehliadku fyzickej osoby môže vykona• len osoba rovnakého pohlavia. O vykonaní prehliadky fyzickej osoby je colný orgán povinný vyhotovi•
úradný záznam.
(4) Colná kontrola obsahu poštových zásielok, na
ktoré sa vz•ahuje listové tajomstvo, sa vykoná, len ak je
dôvodné podozrenie, že poštové zásielky obsahujú nielen písomné oznámenie, ale aj tovar. Skutoènos•, že
bola vykonaná colná kontrola, je colný orgán povinný
potvrdi• na obale poštovej zásielky a vyhotovi• o tom
úradný záznam.
§7
(1) Za podmienok ustanovených v medzinárodnej
zmluve9) colnej kontrole nepodliehajú
a) zahranièné fyzické osoby, ktoré požívajú výsady
a imunity pod¾a medzinárodného práva,
b) batožina, ktorú dováža, vyváža alebo prepravuje
v colnom režime tranzit fyzická osoba, ktorá požíva
výsady a imunity pod¾a medzinárodného práva,

) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
6
) § 30 ods. 1 zákona è. 264/1999 Z. z.
7
) § 4 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
8
) Nariadenie Rady (EHS) è. 339/1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpeènosti výrobkov
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 040, 17/2/1993) v znení neskorších zmien a doplnkov.
9
) Napríklad vyhláška ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
5
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c) diplomatická pošta a konzulárna pošta, ktorej sa
poskytuje ochrana pod¾a medzinárodného práva,
d) úradná korešpondencia, ktorej sa poskytuje ochrana pod¾a medzinárodného práva.
(2) Colnej kontrole nepodlieha diplomatická pošta
ani konzulárna pošta Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky.
§8
Zodpovednos• za škodu
Colný orgán nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo
z dôvodu meškania dopravného prostriedku v dôsledku predloženia tovaru colnému orgánu a vykonávania
colného konania. Ustanovenia osobitného predpisu
o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom tým
nie sú dotknuté. 10)
Súèinnos•
§9
(1) Osoba, ktorá uskutoènila dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, alebo osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo
zúèastòuje na dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru, alebo osoba, u ktorej sa nachádza alebo možno predpoklada•, že sa nachádza tovar podliehajúci colnému doh¾adu, je povinná umožni• colnému orgánu vykona• colný
doh¾ad v stavbách vrátane bytu, ak sa byt používa na
podnikanie, v dopravných prostriedkoch, na pozemkoch, ktoré vlastní, užíva alebo spravuje, a poskytnú•
potrebné doklady, údaje a informácie.
(2) Osoba, u ktorej sa vykonáva colný doh¾ad, je povinná strpie• úkony potrebné na vykonanie colného doh¾adu a poskytnú• colnému orgánu nevyhnutnú súèinnos•.
(3) Osoba, u ktorej sa vykonáva colný doh¾ad, je povinná na výzvu colného orgánu predloži• doklad osvedèujúci, že tovar bol riadne dovezený, alebo doklad
o kúpe, dodací list od výrobcu alebo iný dôkazný prostriedok, z ktorého je zrejmé, že tovar pochádza od osôb
oprávnených podnika• na colnom území únie. Ak nie
sú predložené požadované doklady, colný orgán na náklady a nebezpeèenstvo osoby, u ktorej sa vykonáva
colný doh¾ad, kontrolovaný tovar premiestni na miesto, ktoré je pod jeho priamym doh¾adom, a urèí lehotu
na dodatoèné predloženie dokladov, najmenej však desa• dní.
(4) Osoba pod¾a odseku 1 je povinná uchováva• všetky doklady súvisiace priamo alebo nepriamo s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru poèas desiatich
kalendárnych rokov. Zaèiatok plynutia tejto lehoty
ustanovuje osobitný predpis únie. 11)

10
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§ 10
Výkon colného doh¾adu
v prevádzkových priestoroch podnikate¾a
(1) Ak sa vykonáva colný doh¾ad v prevádzkových
priestoroch alebo v dopravných prostriedkoch podnikate¾a,12) ktoré slúžia na verejnú prepravu alebo na verejnú prekládku tovaru, podnikate¾ je povinný umožni•
colným orgánom pri výkone ich úloh vstup do týchto
prevádzkových priestorov alebo dopravných prostriedkov a poskytnú• im potrebnú súèinnos•, najmä poskytnú• zariadenia potrebné na manipuláciu s tovarom
a na vykonávanie prehliadky tovaru. Colné orgány hradia na žiados• podnikate¾a všetky jeho náklady súvisiace s vykonaním colného doh¾adu s výnimkou nákladov,
ktoré by podnikate¾ovi vznikli v súvislosti s jeho podnikate¾skou èinnos•ou bez oh¾adu na vykonanie colného
doh¾adu.
(2) Ak sú obvyklé náklady nižšie ako náklady vyèíslené podnikate¾om, colné orgány hradia obvyklé náklady. Podnikate¾ je na úèely kontroly povinný poskytnú•
colným orgánom na ich žiados• doklady potrebné na
vyèíslenie nákladov.
(3) Podnikate¾ pod¾a odseku 1 je povinný umožni•
colným orgánom pri výkone colného doh¾adu bezplatný
prístup k dopravným prostriedkom a k zariadeniam
uvedeným v odseku 1, bezplatnú prepravu a bezplatne
a vèas im oznámi• cestovné a letové poriadky, ako aj
ïalšie požadované údaje o preprave.
§ 11
(1) Súdy, iné štátne orgány, orgány územnej samo správy alebo iné orgány verejnej moci a iné právnické
osoby zriadené osobitným zákonom, notári a exekútori, ak predmet konania pred nimi podlieha pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitných zákonov dovoznému clu
alebo vývoznému clu v súvislosti s dovozom, vývozom
alebo tranzitom tovaru, sú povinní oznámi• colnému
úradu alebo colnému riadite¾stvu údaje potrebné na
vymeranie a vymáhanie dovozného cla alebo vývozného
cla.
(2) Banky a poboèky zahranièných bánk sú povinné
pod¾a osobitného predpisu13) poskytnú• colnému úradu a colnému riadite¾stvu na ich písomnú žiados• in formácie podliehajúce bankovému tajomstvu.
(3) Poštový podnik je povinný oznámi• colnému úradu alebo colnému riadite¾stvu na ich písomnú žiados•
údaje potrebné na vykonanie colného doh¾adu, najmä
údaje o došlých zásielkach z tretieho štátu a odoslaných zásielkach do tretieho štátu, údaje o odosielate¾och a príjemcoch týchto zásielok a o tovare v nich prepravovanom, alebo umožni• získa• tieto údaje priamo
v poštovom podniku a ich správnos• na mieste overi•.

) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
) Èl. 16 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
12
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13
) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11
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(4) Štátne orgány a iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej povinnosti alebo vzh¾adom
na predmet svojej èinnosti vedú evidenciu osôb a ich
majetku, sú povinné oznámi• colnému úradu alebo colnému riadite¾stvu na ich písomnú žiados• údaje potrebné na vykonanie colného doh¾adu.
(5) Podnikate¾ poskytujúci elektronickú komunikaènú sie• alebo elektronickú komunikaènú službu je
povinný oznámi• colnému úradu alebo colnému riadite¾stvu na úèely vykonania colného doh¾adu a uplatòovania osobitného predpisu 14) na ich písomnú žiados•
údaje, ktoré sú predmetom telekomunikaèného tajomstva. 15)
(6) Dopravcovia sú povinní oznámi• colnému úradu
alebo colnému riadite¾stvu na úèely vykonania colného
doh¾adu na ich písomnú žiados• odosielate¾a a adresáta prepravovaného nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(7) Vydavatelia tlaèe sú povinní oznámi• colnému
úradu alebo colnému riadite¾stvu na úèely vykonania
colného doh¾adu na ich písomnú žiados• meno podávate¾a inzerátu uverejneného pod znaèkou.
(8) Štátne orgány, ktoré majú v pôsobnosti výkon
kontroly, sú povinné oznámi• colnému úradu alebo colnému riadite¾stvu na úèely vykonania colného doh¾adu
na ich písomnú žiados• výsledky kontrol, ak zistia súvislos• s colným dlhom a s daòovými povinnos•ami.
(9) Osoby, ktoré majú listiny alebo iné veci, ktoré
môžu by• dôkazným prostriedkom pri vykonávaní colného doh¾adu, sú povinné colnému úradu alebo colnému riadite¾stvu na ich písomnú žiados• tieto listiny alebo iné veci na úèely dokazovania vyda•. Osobe, ktorá
listiny alebo iné veci vydala, vydá colný úrad alebo colné riadite¾stvo písomné potvrdenie o ich prevzatí.
(10) Colné orgány sú v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnené žiada• z informaèného systému prevádzkovaného na základe osobitného
zákona16) poskytovanie informácií a osobitných údajov
od prevádzkovate¾a17) alebo sprostredkovate¾a,18) a to
na náklady prevádzkovate¾a alebo sprostredkovate¾a.
Prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ je povinný písomnej žiadosti colného orgánu vyhovie•.
(11) Colný orgán je oprávnený využíva• informácie
a osobné údaje pod¾a odseku 10 len v nevyhnutnej miere na služobné úèely spôsobom, ktorý uchováva identifikaèné údaje o colnom orgáne alebo o colníkovi,19) ktorý o výdaj informácií žiadal, a o úèele, na ktorý sa výdaj
informácií žiadal, najmenej na pä• rokov. O skutoènostiach pod¾a prvej vety je prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ povinný zachováva• mlèanlivos•.
14

Strana 2061

(12) Prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ informaèných systémov vedených na základe osobitného
zákona16) je povinný poskytnú• colnému orgánu na
úèely zaistenia ochrany osoby, o ktorej možno dôvodne
predpoklada•, že je ohrozený jej život alebo zdravie, informácie o oznamovaní každého poskytnutia osobného
údaja.
(13) Colný orgán poskytuje a zverejòuje informácie,
ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh.
(14) Colný orgán je povinný zabezpeèi• ochranu in formácií a osobných údajov pred ich neoprávneným
zverejnením alebo poskytovaním. Informácie a osobné
údaje získané pod¾a odsekov 11 a 13 možno využíva•
len na plnenie úloh colného orgánu.
(15) Osobnými údajmi pod¾a odsekov 12 až 14 sú titul, meno, priezvisko, rodné èíslo, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu
a èíslo úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(16) Na poskytovanie informácií do zahranièia20) sa
odseky 11 a 13 až 15 použijú primerane.
§ 12
Výkon následnej kontroly
(1) Colný orgán písomne oznámi kontrolovanej osobe
zaèatie následnej kontroly. Toto oznámenie obsahuje
miesto, dátum zaèatia následnej kontroly a predmet
následnej kontroly s uvedením údajov o colných vyhláseniach, na ktoré sa vz•ahuje.
(2) Colný orgán je oprávnený zaèa• následnú kontrolu aj bez oznámenia pod¾a odseku 1, ak hrozí, že úètovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, znièené alebo pozmenené.
(3) Kontrolovaná osoba je povinná
a) vytvori• podmienky na uskutoènenie následnej kontroly a zdrža• sa konania a èinností, ktoré by mohli
ohrozi• jej riadny priebeh,
b) poskytnú• colnému orgánu všetky požadované do klady a informácie aj mimo prevádzkových priestorov,
c) umožni• colnému orgánu skontrolova• tovar, na ktorý sa vz•ahuje overované colné vyhlásenie, ak má takýto tovar k dispozícii,
d) predloži• v priebehu kontroly dôkazné prostriedky
preukazujúce jej tvrdenie,
e) umožni• colným orgánom vstup do prevádzkových
priestorov.
(4) Pri následnej kontrole sú colné orgány oprávnené
vyhotovova• kópie dokladov a požadova• potrebné vy-

) § 3 ods. 1 písm. b) druhý bod zákona è. 240/2001 Z. z.
) § 57 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
16
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 602/2003 Z. z.
17
) § 4 ods. 2 zákona è. 428/2002 Z. z.
18
) § 4 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z.
19
) § 2 ods. 1 zákona è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších
predpisov.
20
) § 3a ods. 2 zákona è. 240/2001 Z. z.
15

Strana 2062

Zbierka zákonov è. 199/2004

svetlenia od kontrolovaných osôb. V prípade podozrenia z porušenia colných predpisov sú colné orgány
oprávnené zadrža• originály kontrolovaných dokladov
a písomností.
(5) Colné orgány sú oprávnené pri následnej kontrole odobera• vzorky. O odobratí vzorky je colný orgán povinný vyda• kontrolovanej osobe písomné potvrdenie.
(6) Colné orgány nie sú povinné poskytnú• osobe,
u ktorej sa vykonáva následná kontrola, náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou tovaru
a odoberaním vzoriek.
(7) Kontrolovaná osoba je oprávnená
a) požadova• predloženie služobného preukazu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,
b) podáva• námietky proti postupu colníka,
c) vyjadri• sa pred ukonèením následnej kontroly k výsledku uvedenému v protokole o následnej kontrole.
(8) O námietkach pod¾a odseku 7 písm. b) rozhoduje
riadite¾ colného úradu, ktorý vykonáva následnú kontrolu. Riadite¾ rozhodnutím námietkam vyhovie, ak sú
na to dôvody, inak námietky zamietne. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno poda• odvolanie.
(9) Prevzatie dokladov pod¾a odseku 3 písm. b) alebo
ich zadržanie pod¾a odseku 4 potvrdí colný orgán v protokole o následnej kontrole alebo samostatne pri ich
prevzatí alebo zadržaní. Prevzaté alebo zadržané doklady vráti colný orgán kontrolovanej osobe najneskôr do
30 dní po skonèení následnej kontroly.
(10) O vykonaní následnej kontroly vyhotoví colný
orgán protokol o následnej kontrole, ktorý obsahuje
a) oznaèenie colného orgánu, ktorý vykonal následnú
kontrolu,
b) mená a priezviská colníkov, ktorí vykonali následnú
kontrolu,
c) dátum a miesto, kde bola vykonaná následná kontrola,
d) evidenèné èísla colných vyhlásení, ktoré boli overované,
e) kontrolné zistenia a opatrenia vykonané v priebehu
následnej kontroly,
f) opatrenia, ktoré budú vykonané na základe výsledkov následnej kontroly,
g) zoznam originálnych dokladov, ktoré boli zadržané
pri následnej kontrole,
h) dátum spísania protokolu o následnej kontrole,
i) odtlaèok úradnej peèiatky colného orgánu, ktorý vykonal následnú kontrolu,
j) podpisy colníkov, ktorí vykonali následnú kontrolu.
(11) Colný orgán doruèí kontrolovanej osobe protokol o následnej kontrole spolu s výzvou na jeho prerokovanie. Po prerokovaní protokolu o následnej kontrole
ho podpisuje kontrolovaná osoba a colný orgán. Jedno
vyhotovenie protokolu o následnej kontrole dostane
kontrolovaná osoba. Deò podpisu protokolu o následnej kontrole kontrolovanou osobou je dòom jeho doruèenia. Odmietnutie podpisu kontrolovanou osobou
21
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vrátane dátumu odmietnutia colný orgán poznamená
v protokole. V takom prípade a v prípade, ak sa kontrolovaná osoba v deò urèený vo výzve na prerokovaní protokolu nezúèastní, protokol o následnej kontrole sa doruèuje kontrolovanej osobe do vlastných rúk. Ak je
výsledkom následnej kontroly skutoènos• odôvodòujúca dodatoèné vymeranie colného dlhu, súèasne s protokolom o následnej kontrole sa kontrolovanej osobe
doruèí rozhodnutie o dodatoènom vymeraní colného
dlhu.
(12) Následnú kontrolu možno vykona• v lehote troch
rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnos• zaplati• clo.
§ 13
Colné pohranièné pásmo
(1) Colné pohranièné pásmo je èas• colného územia
únie vo vzdialenosti do 25 km od colnej hranice smerom do vnútrozemia. Priebeh hranice colného pohranièného pásma je uvedený v prílohe è. 2.
(2) V colnom pohraniènom pásme sa vykonáva colný
doh¾ad vo zvýšenej miere, najmä sa zis•uje, èi tovar
a dopravné prostriedky prestúpili alebo prestúpia colnú hranicu v súlade s colnými predpismi.
Preprava tovaru
§ 14
(1) Tovar možno dováža•, vyváža• a prepravova• cez
colnú hranicu len po colnej ceste, ak je colná cesta urèená. Ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.
(2) Tovar možno dováža•, vyváža• a prepravova• cez
colnú hranicu len cez colný priechod; to neplatí pre železniènú prepravu, leteckú prepravu, prepravu potrubím a vedením.
(3) Lietadlá, ktoré prilietajú z letísk mimo colného
územia únie, môžu pristáva• len na colných letiskách,
a lietadlá, ktoré odlietajú na letiská mimo colného územia únie, môžu odlieta• len z týchto letísk.
(4) Ak lietadlo odlieta z colného letiska priamo z colného územia únie a v dôsledku nepredvídate¾ných udalostí alebo vyššej moci pristane mimo colného letiska,
v ïalšom lete z colného územia únie môže pokraèova•,
len ak sa obsah zásielky nezmení.
(5) Zoznam colných ciest, colných priechodov a colných letísk je uvedený v prílohe è. 2.
(6) Colné riadite¾stvo môže po dohode s príslušným
útvarom Policajného zboru v jednotlivých prípadoch
povoli• prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu mimo colného priechodu a urèi•, v ktorých prípadoch takéto povolenie vydáva pohranièný colný úrad.
Povolenie možno vyda•, ak sú splnené podmienky pod¾a osobitných predpisov. 21)

) Napríklad zákon è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 245/2003 Z. z.
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(7) Povinnos• pod¾a odseku 1 sa pri preprave z colného územia únie nevz•ahuje na
a) tovar neobchodného charakteru, ktorý nepodlieha
vývoznému clu, nachádzajúci sa v batožine cestujúceho,
b) dopravné prostriedky, ktoré sú zvyèajne poháòané
¾udskou silou,
c) tovar oslobodený od vývozného cla pod¾a osobitného
predpisu únie.22)
(8) Povinnos• pod¾a odseku 1 sa nevz•ahuje ani na
tovar, ktorý sa
a) nachádza v batožine cestujúceho a colné vyhlásenie
možno poda• iným úkonom, 23)
b) prepravuje na colné územie únie v súvislosti so živelnou pohromou, 24)
c) prepravuje na colné územie únie v súvislosti s inou
nepredvídate¾nou udalos•ou, najmä nehodou.
(9) Colný úrad môže v záujme u¾ahèenia prepravy
udeli• výnimku z povinností pod¾a odsekov 1 a 3 aj
v prípadoch, v ktorých si to vyžadujú okolnosti, ak sa
tým neohrozí výkon colného doh¾adu; colný úrad o tom
vydá rozhodnutie pod¾a všeobecného predpisu o správnom konaní. 25)
(10) Ustanovenia o zákazoch a obmedzeniach pod¾a
osobitných predpisov nie sú odsekmi 3, 6, 7 písm. a)
a odsekom 8 dotknuté.
§ 15
(1) Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma
alebo slobodného skladu na inú èas• colného územia
únie sa povinnos• prepravi• tovar bez zbytoèného od kladu po colnej ceste v súlade s pokynmi colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné miesto urèené
alebo schválené colnými orgánmi, ako aj povinnos•
pod¾a § 14 ods. 1 alebo 3 pri prepustení do colného režimu vo¾ný obeh alebo do colného režimu doèasné použitie nevz•ahuje na
a) tovar neobchodného charakteru, ktorý je oslobodený od dovozného cla pod¾a osobitného predpisu únie
upravujúceho oslobodenie tovaru prepravovaného
cestujúcim v jeho batožine26) alebo je oslobodený od
dovozného cla ako vrátený tovar,
b) osobné veci cestujúceho, 27)
c) dopravné prostriedky, ktoré sú zvyèajne poháòané
¾udskou silou, ak sú oslobodené od dovozného cla
ako vrátený tovar alebo v rámci colného režimu doèasné použitie,
d) tovar, ktorý je oslobodený od dovozného cla pod¾a
osobitného predpisu únie upravujúceho oslobode22
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nie po¾nohospodárskych výrobkov, semien, hnojív
a výrobkov na obrábanie pôdy a pestovanie plodín od
dovozného cla, 28)
e) zvieratá, stroje, dopravné prostriedky a iný tovar
po¾nohospodárskeho podniku alebo lesného podniku nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti
colnej hranice, ktorý je oslobodený od dovozného cla
ako vrátený tovar alebo v rámci colného režimu doèasné použitie,
f) lietadlá, ktoré slúžia na prepravu osôb, ktorá sa nevykonáva ako podnikate¾ská èinnos• alebo ktorá je
len príležitostnej povahy, pristávajúce na letiskách
urèených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“),
g) lietadlá štátnych orgánov Slovenskej republiky
a ozbrojených síl Slovenskej republiky s ich zásobami potravín a pohonných hmôt oslobodených od dovozného cla ako vrátený tovar,
h) tovar únie neobchodného charakteru oslobodený od
dovozného cla dovážaný zo slobodného pásma alebo
slobodného skladu na inú èas• colného územia únie
v osobnej batožine.
(2) Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma
alebo slobodného skladu na inú èas• colného územia
únie sa povinnos• prepravi• tovar bez zbytoèného odkladu po colnej ceste v súlade s pokynmi colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné miesto urèené
alebo schválené colnými orgánmi, ako aj povinnos•
pod¾a § 14 ods. 1 alebo 3 pri prepustení do colného režimu vo¾ný obeh nevz•ahuje na
a) listové zásielky s výnimkou reklamných adresovaných zásielok alebo slepeckých zásielok,
b) zásielky, najmä tlaèivá, listy a balíky, ktoré obsahujú tovar s hodnotou nepresahujúcou 25 EUR, s výnimkou zásielok obsahujúcich alkoholické nápoje,
tabakové výrobky, praženú kávu alebo instantnú
kávu,
c) zásielky, najmä tlaèivá, listy a balíky obsahujúce tovar neobchodného charakteru, ktoré sú oslobodené
od dovozného cla pod¾a osobitného predpisu únie
upravujúceho oslobodenie zásielok zasielaných fy zickou osobou z tretieho štátu inej fyzickej osobe na
colné územie únie,29)
d) zásielky, najmä tlaèivá, listy a balíky, ktoré obsahujú
1. doklady zasielané orgánom verejnej správy èlen ských štátov,
2. verejné listiny vlád tretích štátov a medzinárodných organizácií,
3. úradné tlaèivá zasielané centrálnym bankám
èlenských štátov,

) Èl. 119 až 126 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoloèenstve systém oslobodenia od
cla (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 105, 23/04/1983) v znení neskorších zmien a doplnkov.
23
) Èl. 233 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
24
) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení zákona è. 117/1998 Z. z.
25
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
26
) Èl. 45 až 49 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
27
) Èl. 563 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
28
) Èl. 39 až 44 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
29
) Èl. 29 až 31 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
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4. podklady na kontroly vykonávané na colnom
území únie inštitúciou tretieho štátu,
5. tlaèivá používané v rámci dohovorov o medzinárodnej automobilovej preprave a preprave tovaru,
6. použité tlaèivá, cestovné výkazy, konosamenty,
prepravné listy a ostatné obchodné doklady,
7. úradné tlaèivá orgánov tretích štátov alebo or gánov medzinárodných organizácií a tlaèivá
zodpovedajúce medzinárodným normám, ktoré
zasielajú na rozdelenie spoloènosti tretích štá tov rovnakým alebo podobným spoloènostiam
na colnom území únie,
8. fotografie pre tlaè, diapozitívy a štoèky na fotografie pre tlaè, aj s textom k obrázku, ktoré sa
zasielajú tlaèovým agentúram alebo vydavate¾om novín a èasopisov,
9. kolkové známky alebo podobné známky osvedèujúce zaplatenie poplatkov v tre•om štáte,
10. zákonné platidlá platené Národnej banke Slovenska, ako aj iným bankám,
e) zásielky, najmä tlaèivá, listy a balíky oslobodené od
dovozného cla ako vrátený tovar, ktoré sa ako nedoruèené vracajú odosielate¾ovi.

väznej informácie sú uvedené v osobitnom predpise
únie.31)

(3) Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma
alebo slobodného skladu na inú èas• colného územia
únie môže colný úrad v záujme u¾ahèenia prepravy tovaru udeli• výnimku z povinnosti prepravi• tovar bez
zbytoèného odkladu po colnej ceste v súlade s pokynmi
colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné
miesto urèené alebo schválené colnými orgánmi, ako aj
z povinnosti pod¾a § 14 ods. 1 alebo 3; colný úrad o tom
vydá rozhodnutie pod¾a všeobecného predpisu o správnom konaní. 25)

Predloženie tovaru

Záväzné informácie
§ 16
(1) Na úèely vydávania záväzných informácií30) sa
jedným druhom tovaru rozumie tovar, ktorý má rovnaké zloženie, rovnaké technické parametre, rovnaký
úèel použitia a rovnaký obchodný názov, prípadne typové oznaèenie.
(2) Za skupinu okolností, ktoré sa týkajú pôvodu tovaru, sa považujú okolnosti dané pravidlami o pôvode
tovaru pre štát alebo skupinu štátov, vo vz•ahu ku ktorým sa má pôvod tovaru urèi•.
(3) Žiados• o záväznú informáciu sa podáva colnému
úradu, ktorý je príslušný pod¾a osobitného predpisu.2)
Žiados• o vydanie záväznej informácie možno poda•
a záväznú informáciu možno vyda• len na tlaèivách,
ktorých tlaè schválilo colné riadite¾stvo. Vzor tlaèiva
žiadosti o vydanie záväznej informácie a vzor tlaèiva zá30

(4) Osvedèenie o nepreferenènom pôvode tovaru na
úèely vydávania záväzných informácií o pôvode tovaru
vydáva príslušný orgán alebo osoba oprávnená na tento úèel pod¾a osobitného zákona. 32)
§ 17
Proti záväznej informácii možno poda• odvolanie.
§ 18
(1) Náklady na vydanie záväznej informácie sú najmä
výdavky na vykonanie analýzy alebo odborného posúdenia tovaru, vrátenie tovaru žiadate¾ovi, znalecké posudky, úradné preklady písomností do štátneho jazyka
potrebné na správne posúdenie veci, ak sú zabezpeèované dodávate¾ským spôsobom.
(2) Výdavky uvedené v odseku 1 hradí žiadate¾ o vydanie záväznej informácie bez oh¾adu na to, èi výdavky
vznikli z podnetu žiadate¾a o vydanie záväznej informácie alebo colného orgánu.

§ 19
(1) Tovar sa predkladá v colnom priestore príslušného colného úradu poèas jeho úradných hodín, ktoré sa
oznamujú na úradnej tabuli príslušného colného úradu; ustanovenie § 26 tým nie je dotknuté. Colný priestor možno využíva• len na úèely vykonávania colného
doh¾adu a len poèas úradných hodín príslušného colného úradu.
(2) Colný priestor je vyhradený priestor colného úradu nachádzajúci sa v stavbách a na pozemkoch, ktoré
colný úrad spravuje, alebo v stavbách a na pozemkoch,
na ktorých je umiestnená železnièná stanica, letisko,
poštový podnik, prístav, alebo na inom pozemku, ak je
colným úradom urèený a oznaèený ako colný priestor
po dohode s vlastníkom alebo oprávneným užívate¾om
týchto stavieb a pozemkov, alebo vyhradený priestor
iných osôb takto oznaèený a urèený, ak sa nachádza
v tesnej blízkosti týchto pozemkov a stavieb.
§ 20
Tovar je predložený, 33) ak sa prepraví obvyklým spôsobom a príslušný colný orgán môže bez väèších •až kostí overi• údaj o tom, kde sa tovar nachádza. Ak sa tovar nenachádza na colnom úrade alebo v blízkosti
colného skladu, slobodného pásma alebo slobodného
skladu alebo na inom mieste schválenom colným úradom, považuje sa za predložený, ak sa na tento tovar
predloží súèasne predbežné colné vyhlásenie alebo col-

) Èl. 12 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Nariadenie Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
32
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.
33
) Èl. 4 bod 19 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
31
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né vyhlásenie na prepustenie tovaru do navrhnutého
colného režimu.
§ 21
Povinnos• prepravi• tovar bez zbytoèného odkladu po
colnej ceste v súlade s pokynmi colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné miesto urèené alebo schválené colnými orgánmi sa nevz•ahuje na tovar prepravovaný v colnom režime tranzit v poštovej preprave cez
územie Slovenskej republiky. To neplatí, ak tovar podlieha alebo môže podlieha• zákazom alebo obmedzeniam pod¾a osobitných predpisov.
§ 22
(1) Colným úradom príslušným na predloženie
tovaru34) je pri
a) cestnej preprave najbližší colný úrad nachádzajúci
sa na colnej ceste,
b) leteckej preprave
1. colný úrad na letisku, kde sa tovar vykladá alebo
prekladá, ak sa tovar letecky prepraví na colné
územie únie z tretích štátov a je sprevádzaný prepravným dokladom, rovnakým dopravným spô sobom bez medzidopravy na iné letisko na col nom území únie,
2. inak colný úrad, v ktorého obvode je prvé colné
letisko pristátia alebo pre batožinu35) colný úrad,
v ktorého obvode je colné letisko urèené na vykonanie colnej kontroly a colných formalít a s jeho
súhlasom aj akýko¾vek iný colný úrad, v ktorého
obvode je colné letisko,
c) železniènej preprave
1. pre podanú batožinu ktorýko¾vek colný úrad,
ak je oprávnený na colné konanie v železniènej
preprave (ïalej len „železnièný colný úrad“),
2. pre cestné motorové vozidlá prepravované v medzinárodných vlakoch urèených na prepravu
cestných motorových vozidiel železnièný colný
úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto vy kládky,
3. pre tovar vystupujúci zo slobodného pásma alebo zo slobodného skladu na ostatné colné územie
únie colný úrad, v ktorého obvode vystupuje tovar zo slobodného pásma alebo zo slobodného
skladu, ak je oprávnený na colné konanie,
4. pre iný tovar každý železnièný colný úrad, v ktorého obvode sa vlak po vstupe plánovane prvýkrát zastaví; ustanovenia o zjednodušení colného režimu tranzit pre prepravu v rámci
železniènej prepravy36) tým nie sú dotknuté,
d) poštovej preprave ktorýko¾vek colný úrad, ak je
oprávnený na colné konanie v poštovej preprave,
e) preprave potrubím alebo inou colnou cestou colný
úrad, v ktorého obvode tovar opúš•a colnú cestu.
34
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(2) Ak nie je možné predloži• tovar colnému úradu
príslušnému pod¾a odseku 1, je príslušný najbližší ïalší colný úrad. Pri povolenom pristátí mimo colného letiska je príslušný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto pristátia.
§ 23
Skladné
(1) Osoba, ktorá predložila tovar colnému úradu, je
povinná pri jeho uskladnení v skladoch colného úradu
zaplati• skladné; to platí aj pre tovar uskladnený v colnom sklade typu F.
(2) Za uskladnenie tovaru pod¾a odseku 1 sa platí
skladné vo výške
a) 5 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však
500 Sk, ak uskladnenie tovaru nepresahuje pä• dní
vrátane dòa, v ktorom sa tovar uskladnil,
b) 10 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej
však 1 000 Sk, ak uskladnenie tovaru presahuje pä•
dní a nepresahuje jeden mesiac.
(3) Ak sa v skladoch colného úradu uskladòujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa
skladné za prvý zaèatý mesiac vo výške 200 Sk za každú skladovú položku.
(4) Za uskladnenie tovaru v skladoch colného úradu
a v colnom sklade typu F sa za každý zaèatý mesiac platí skladné uvedené v odseku 2 písm. b) a v odseku 3.
(5) Úhrnná suma skladného sa zaokrúh¾uje na celé
desa•koruny smerom nahor.
Colné konanie
§ 24
(1) Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého
úèelom je rozhodnú•, èi a za akých podmienok sa tovar,
ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez územie
Slovenskej republiky, prepúš•a do navrhovaného col ného režimu alebo sa mu pridelí navrhované colne
schválené urèenie alebo použitie.
(2) Colné konanie sa zaèína podaním colného vyhlásenia, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu alebo pridelenie iného colne schváleného urèenia alebo použitia.
(3) Colné konanie sa spravidla uskutoèòuje štandardným postupom, pri ktorom sú colný úrad aj deklarant povinní dodrža• všetky colné formality upravené
colnými predpismi.
(4) Colné konanie sa môže uskutoèni• zjednodušeným postupom, pri ktorom colný úrad povolil vylúèenie
niektorých colných formalít.

) Èl. 38 ods. 1 písm. a) a èl. 40 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Èl. 192 až 194 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
36
) Èl. 412 až 442a nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
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§ 25
Priamy zástupca alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie kona• ako zástupca predložením
písomného plnomocenstva alebo zmluvy.37) V prípade
nepriameho zastúpenia sa považuje na úèely podania
colného vyhlásenia za dostatoèné, ak sa oprávnenie kona• ako zástupca preukáže predložením prepravných
dokladov, ktoré znejú na meno zastúpenej osoby, alebo
iných dokladov vz•ahujúcich sa na tovar.
§ 26
Colné konanie v colnom priestore
a mimo colného priestoru
(1) Colné konanie sa vykonáva v colnom priestore
(§ 19 ods. 2). Mimo colného priestoru možno povoli• vykonanie colného konania, len ak to prevádzkové pomery colných úradov umožòujú. Vykonanie colného ko nania mimo colného priestoru môže colný úrad
podmieni• zabezpeèením nákladov pod¾a odseku 6.
(2) Deklarant je povinný poda• žiados• o vykonanie
colného konania mimo colného priestoru na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3, najneskôr jeden
deò pred vykonaním colného konania, oznámi• colnému úradu približné množstvo tovaru, jeho druh pod¾a
kombinovanej nomenklatúry a navrhnú• èas a miesto
colného konania; dodatoèné zmeny týchto údajov je deklarant povinný oznámi• bez zbytoèného odkladu.
(3) Colné konanie sa vykoná mimo colného priestoru
len vtedy, ak sa nenaruší pravidelná èinnos• colného
úradu a ak o jeho vykonanie požiada deklarant z dôvodu hospodárnosti alebo naliehavosti.
(4) Deklarant je povinný zabezpeèi• v dohodnutom
èase potrebné doklady, tovar a dopravné prostriedky,
v ktorých sa tovar bude prepravova•, aby bolo možné
colné konanie bez zbytoèného odkladu zaèa• a bez prie•ahov ukonèi•.
(5) Colné konanie mimo colného priestoru colný
úrad nevykoná, ak deklarant nezabezpeèí náležitosti
pod¾a odseku 4 alebo ak colný úrad urèí, že colný doh¾ad sa uskutoèní len kontrolou dokladov.
(6) Ak sa colné konanie vykoná mimo colného prie storu alebo mimo urèených úradných hodín, deklarant
je povinný uhradi• náklady s tým spojené v tomto rozsahu:
a) za každú aj zaèatú hodinu colného konania a cesty
potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a spä• poèas úradných hodín colného úradu
300 Sk,
b) za každú aj zaèatú hodinu colného konania a cesty
potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a spä• v pracovných dòoch mimo úradných hodín colného úradu 600 Sk,
37

c) za každú aj zaèatú hodinu colného konania a cesty
potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a spä• v dòoch pracovného vo¾na alebo pracovného pokoja 900 Sk.
(7) Deklarant je povinný okrem nákladov uvedených v odseku 6 uhradi• colnému úradu
a) náhradu preukázaných cestovných výdavkov,38)
b) náhradu za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.38)
(8) Ak sa colník dostavil na základe žiadosti na
miesto, kde sa malo vykona• colné konanie, ale konanie sa nevykonalo z dôvodov na strane deklaranta, deklarant je povinný uhradi• náklady pod¾a odsekov 6
a 7.
(9) Colné konanie možno vykona• poèas jazdy vlaku
alebo plavby lode medzi zastávkami vlaku alebo lode,
ktoré urèí ministerstvo po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
(10) Colný úrad vykoná colné konanie prednostne,
a to aj mimo urèených úradných hodín, ak ide o tovar,
ktorý podlieha rýchlej skaze, živé zvieratá, tovar urèený
na odstránenie následkov havárie, živelnej pohromy24)
a podobných udalostí, alebo ak hrozí nebezpeèenstvo
z omeškania.
§ 27
Povinnosti deklaranta a colného úradu
(1) Colný úrad je na úèel zistenia skutkového stavu
veci oprávnený overova• aj podklady a skutoènosti,
ktoré vyšli najavo inak ako z podnetu deklaranta alebo
iného úèastníka colného konania a vykona• aj iné ako
navrhnuté dôkazy.
(2) Ak deklarant v colnom konaní nesplní povinnos•
poskytnú• všetky potrebné informácie a podklady, 39)
colný úrad je oprávnený požiada• deklaranta o poskytnutie vysvetlenia a predloženie ïalších dokladov alebo
iných dôkazov o tom, že deklarovaná hodnota tovaru
zodpovedá cene skutoène platenej alebo cene, ktorá sa
má zaplati•, upravenej pod¾a ustanovení osobitného
predpisu únie.40)
(3) K písomnej deklarácii údajov o colnej hodnote sa
prikladá originál faktúry a jej kópia. Colné orgány
môžu upusti• od predloženia kópie faktúry, ak sa colné
konanie uskutoèòuje v zjednodušenom postupe.
(4) Deklarant je povinný na žiados• colného úradu
uvies• pôvod tovaru, strpie• odobratie vzoriek na vlastné náklady a poskytnú• colnému úradu potrebnú súèinnos•.

) Napríklad § 566 Obchodného zákonníka.
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
39
) Èl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
40
) Èl. 32 a 33 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
38
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Zabezpeèenie totožnosti tovaru

osobitného predpisu únie;46) v takom prípade sa ustanovenia
osobitného
predpisu
únie45)
použijú
primerane.

Ak je potrebné zabezpeèi• totožnos• tovaru, deklarant je povinný na vlastné náklady vykona• potrebné
opatrenia, najmä zabezpeèi• priestory, dopravné prostriedky a kontajnery, tak, aby bolo možné colnú uzáveru priloži•. Deklarant je rovnako povinný bezplatne
poskytnú• vzor, vyobrazenie alebo opis tovaru, ak sú
potrebné na zabezpeèenie totožnosti tovaru.

(3) Výtlaèok è. 1 jednotného colného dokladu pod¾a
§ 30 ods. 1 odošle colný úrad vývozu po overení splnenia podmienok na prepustenie tovaru do colného režimu vývoz spolu s inými dokladmi pod¾a osobitných
predpisov Pôdohospodárskej platobnej agentúre43) na
rozhodnutie o žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady.

§ 28

§ 29
Miesto podania colného vyhlásenia
Miesto podania colného vyhlásenia je vnútrozemský
colný úrad,41) ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, s výnimkou
a) dovážaného tovaru, ktorý sa má prepusti• do colného režimu tranzit, a
b) tovaru, pri ktorom možno ¾ahko a úèinne vykona•
colnú kontrolu a ktorý sa má prepusti• do colného
režimu vo¾ný obeh, colného režimu vývoz alebo colného režimu doèasné použitie.
Žiados• o vývoznú náhradu
§ 30
(1) Ak sa písomným colným vyhlásením navrhuje
prepustenie tovaru, na ktorý sa žiada vyplatenie vývoznej náhrady pod¾a osobitného predpisu,42) do colného
režimu vývoz, použije sa súbor výtlaèkov jednotného
colného dokladu s uvedením poznámky „Žiados• o vyplatenie vývoznej náhrady“.
(2) Vzor licencie a osvedèenia s vopred stanovenou
vývoznou náhradou schva¾uje Pôdohospodárska platobná agentúra.43)
§ 31
(1) Riadne vyplnený súbor výtlaèkov jednotného colného dokladu s poznámkou pod¾a § 30 ods. 1 sa považuje za žiados• pod¾a osobitného predpisu.44) Zoznam
poboèiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Deklarant, ktorý žiada o vyplatenie vývoznej náhrady, je povinný spolu so žiados•ou o vyplatenie vý voznej náhrady predloži• kontrolný výtlaèok T545) aj
v prípadoch, v ktorých túto povinnos• nemá pod¾a
41

Prijatie písomného colného vyhlásenia
§ 32
(1) Colné vyhlásenie musí by• vyplnené v štátnom jazyku. Colný úrad môže prija• písomné colné vyhlásenie
aj v inom jazyku a požadova• od deklaranta jeho úradný preklad do štátneho jazyka.
(2) Spôsob vypåòania tlaèiva jednotného colného dokladu, zoznam kódov používaných pri jeho vypåòaní
a spôsob zaokrúh¾ovania súm, hodnôt a platieb, vzor
tlaèiva dovozného, vývozného a tranzitného vyhlásenia
na tovar, ktorý je alebo bude majetkom ozbrojených síl
Slovenskej republiky (FORM 302), a vzor tlaèiva NATO
– cestovný rozkaz ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 33
Prijatie písomného colného
colník19) svojím podpisom.

vyhlásenia

osvedèí

§ 34
(1) Colný úrad odmietne prijatie colného vyhlásenia,
ak
a) nie je vecne príslušný,
b) nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi, alebo
c) jeho prijatie by bolo v rozpore s predpismi upravujúcimi zákazy a obmedzenia. 47)
(2) Colný úrad môže odmietnu• prijatie colného vy hlásenia, ak
a) nie je miestne príslušný,
b) nie sú dodržané ustanovenia o povinnosti predloži•
tovar v colnom priestore a poèas úradných hodín
pod¾a § 19 ods. 1.

) § 7 ods. 8 zákona è. 240/2001 Z. z.
) Napríklad nariadenie Rady (EHS) è. 1766/92 o spoloènej organizácii trhu s obilninami (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 181,
01/07/1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.
43
) § 5 zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
44
) Èl. 49 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 800/99, ktorým sa ustanovujú spoloèné podrobné pravidlá pre uplatòovanie vývozných náhrad na
po¾nohospodárske výrobky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 102, 17/04/1999) v znení neskorších zmien a doplnkov.
45
) Èl. 912a až 912g nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
46
) Èl. 8 nariadenia Rady (EHS) è. 800/99 v znení neskorších zmien a doplnkov.
47
) Napríklad vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného
dovozu vecí v znení neskorších predpisov.
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§ 35
Ak sa má už prijaté colné vyhlásenie na žiados• deklaranta zruši•,48) colný úrad vyznaèí túto skutoènos•
na colnom vyhlásení. V takom prípade sa colné konanie
považuje za zastavené.
§ 36
Rozhodnutie v colnom konaní
(1) Písomné vyhotovenie rozhodnutia v colnom konaní obsahuje
a) oznaèenie colného úradu, ktorý rozhodnutie vydal,
b) dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní, evidenèné èíslo rozhodnutia, dátum vydania
rozhodnutia,
c) presné oznaèenie deklaranta,
d) oznaèenie alebo opis tovaru vyluèujúci zámenu
s iným tovarom,
e) sumu dovozného cla alebo vývozného cla a colný režim, do ktorého sa tovar prepúš•a,
f) meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene
colného úradu, vlastnoruèný podpis tejto osoby
a odtlaèok služobnej peèiatky,
g) pri rozhodnutí vydanom prostredníctvom zariadenia
na spracovanie a prenos údajov kódy údajov uvedených v písmene f).
(2) Služobnou peèiatkou sa rozumie peèiatka bez
štátneho znaku pridelená colníkovi19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu na plnenie jeho úloh.
Služobná peèiatka obsahuje dátum, oznaèenie colného
úradu, poradové èíslo a ïalšie rozlišovacie znaky potrebné na identifikáciu osoby, ktorá v colnom konaní
rozhodla.
(3) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa
tovar prepúš•a do navrhovaného colného režimu, sa
nevz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.25)
(4) Ak v colnom konaní colný úrad potvrdí colné vyhlásenie podané písomne alebo colný úrad vydá iný doklad, ktorý spåòa náležitosti pod¾a odseku 1, považuje
sa toto vyhlásenie alebo tento doklad za rozhodnutie.
(5) Na rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu oznámené ústne alebo iným
spôsobom49) sa nevz•ahujú ustanovenia odseku 1 ani
všeobecný predpis o správnom konaní.25)
(6) Rozhodnutie v colnom konaní o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa vždy vyhotovuje
písomne, ak
a) sa ním urèuje colný dlh, s výnimkou uvedenou v § 53
ods. 2,
b) sa tovar prepúš•a s úplným alebo èiastoèným oslobodením od dovozného cla, s výnimkou
1. tovaru neobchodného charakteru prepravovaného v batožine cestujúceho, ak nejde o podanú batožinu,
48

2. dopravných prostriedkov na osobné alebo obchodné použitie, náhradných dielcov a príslušenstva, palív a mazív pre cestné motorové vozidlá a špeciálnych kontajnerov dovážaných
cestujúcim,
c) ide o tovar obchodného charakteru.
(7) Rozhodnutie, ktorým sa tovar prepúš•a do colného režimu s úplným oslobodením od dovozného cla,
colný úrad môže oznámi• vyznaèením dòa prepustenia
na obchodnom alebo prepravnom doklade. Deò vyznaèenia prepustenia tovaru je dòom oznámenia rozhodnutia. Také rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie.
(8) Proti rozhodnutiu v colnom konaní vydanom pod¾a odseku 3 a rozhodnutiu colného úradu, ktorým sa
zamieta návrh na prepustenie tovaru do navrhovaného
colného režimu alebo ktorým sa nevyhovie tomuto návrhu v plnom rozsahu, sa možno odvola• v lehote 30 dní
odo dòa oznámenia rozhodnutia.
§ 37
Zápis sumy dovozného cla alebo vývozného cla do úètovnej evidencie sa nevykoná, ak ide o sumu, ktorá sa
už pod¾a osobitných predpisov únie50) nemusí dlžníkovi
oznámi•.
§ 38
(1) Ak je colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do
navrhovaného colného režimu vyhotovené na základe
informácií, v dôsledku ktorých nedôjde k vybratiu dlžného dovozného cla, aj keï sa pod¾a zákona má vybra•,
za dlžníka sa považuje aj osoba, ktorá poskytla informácie požadované na vyhotovenie colného vyhlásenia
a ktorá vedela alebo ktorá mala vedie•, že tieto informácie nie sú pravdivé.
(2) Colný dlh možno uhradi• v hotovosti, poštovým
poukazom, šekom, bezhotovostným prevodom z úètu
na úèet štátneho rozpoètu, ktorý je vedený pre colný
úrad alebo colné riadite¾stvo, alebo zapoèítaním pre platku na iných platbách.
(3) Colný úrad môže povoli• dlžníkovi zaplatenie colného dlhu v splátkach, ak by bolo okamžité zaplatenie
pre dlžníka spojené s vážnou ujmou alebo ak od dlžníka
nemožno z iných dôvodov vybra• celý nedoplatok colného dlhu naraz, najviac však na dobu nepresahujúcu lehotu, v ktorej sa premlèuje právo vymáha• nedoplatok
colného dlhu pod¾a § 61.
§ 39
Vydanie povolenia na použitie colného
režimu a zjednodušeného postupu
(1) Podanie zjednodušeného colného vyhlásenia
a miestne colné konanie na prepustenie tovaru do colného režimu vo¾ný obeh, do colného režimu vývoz a do

) Èl. 66 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Èl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
50
) Èl. 221 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
49
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colného režimu pasívny zuš¾ach•ovací styk povo¾uje
colný úrad, v ktorého obvode sa prevažne vedie úètovníctvo žiadate¾a (ïalej len „úètovníctvo“).

prestalo plni• úèel, na ktorý bolo zriadené, alebo ak
jeho ïalšia prevádzka nie je ekonomicky opodstatnená.

(2) Ak sa na území Slovenskej republiky nevedie úètovníctvo žiadate¾a, je príslušný ten colný úrad, ktorému bola žiados• prvýkrát podaná.

§ 42

(3) Colným úradom príslušným na povolenie colného
režimu aktívny zuš¾ach•ovací styk a colného režimu
prepracovanie pod colným doh¾adom je príslušný colný
úrad, v ktorého obvode žiadate¾ vykonáva alebo zabezpeèuje vykonávanie zuš¾ach•ovania alebo prepracovania.
(4) Zriadenie colného skladu povo¾uje colný úrad,
v ktorého obvode sa vedie úètovníctvo skladovate¾a.
(5) Colným úradom príslušným na povolenie zjednodušeného postupu spoèívajúceho v priznaní štatútu
schváleného odosielate¾a v colnom režime tranzit51) alebo v spoloènom tranzitnom režime 52) je colný úrad
uvedený v odseku 1; to platí aj pre povolenie zjednodušeného postupu spoèívajúceho v priznaní štatútu
schváleného príjemcu v colnom režime tranzit alebo
v spoloènom tranzitnom režime.
(6) So súhlasom colného úradu pod¾a odsekov 1 až 5
môže povolenie vyda• aj iný colný úrad.
Slobodné pásma a slobodné sklady
§ 40
Slobodné pásmo a slobodný sklad musia by• oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej tri metre alebo oddelené spôsobom schváleným
colným úradom tak, aby bolo možné kontrolova• vstupy do slobodného pásma alebo do slobodného skladu
a výstupy z nich, prièom miesta vstupu a výstupu musia by• urèené.
§ 41
(1) Zriadenie slobodného pásma na žiados• osoby povo¾uje ministerstvo na základe predchádzajúceho rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. V povolení ministerstvo urèí, ktoré èasti colného územia tvoria slobodné
pásmo, urèí prevádzkovate¾a a podmienky prevádzkovania slobodného pásma, miesto vstupu do slobodného pásma, miesto výstupu zo slobodného pásma a èas,
na aký sa slobodné pásmo zriaïuje.
(2) Ak je ohrozený výkon colného doh¾adu, colný
úrad môže odmietnu• udelenie súhlasu na umiestnenie stavby v slobodnom pásme. Stavby postavené v slobodnom pásme bez súhlasu colného úradu colný úrad
na náklady vlastníka stavby bezodkladne odstráni;
ustanovenia osobitných právnych predpisov tým nie sú
dotknuté.
(3) Ministerstvo zruší povolenie pod¾a odseku 1, ak
o to požiada prevádzkovate¾ alebo ak slobodné pásmo

51

(1) Zriadenie slobodného skladu na žiados• osoby
povo¾uje ministerstvo. V povolení ministerstvo urèí,
ktoré priestory môžu by• slobodným skladom, urèí prevádzkovate¾a a podmienky prevádzkovania slobodného
skladu, najmä spôsob uzavretia týchto priestorov, vymedzenie a oznaèenie miesta vstupu a výstupu a èas,
na aký sa slobodný sklad zriaïuje.
(2) Ministerstvo zruší slobodný sklad, ak o to požiada
prevádzkovate¾ alebo ak slobodný sklad prestal plni•
úèel, na ktorý bol zriadený, alebo ak jeho ïalšia pre vádzka nie je ekonomicky opodstatnená.
§ 43
(1) Prevádzkovate¾ slobodného pásma alebo slobodného skladu je povinný oznámi• colnému úradu každú
stratu tovaru s výnimkou prirodzených strát.
(2) Colný úrad zruší schválenie skladovej evidencie,
ak opakovane zistí stratu tovaru, ktorú nemožno primerane zdôvodni•. Èinnosti, na ktoré sa vz•ahuje skladová evidencia, nemožno v slobodnom pásme alebo
v slobodnom sklade po zrušení schválenia skladovej
evidencie ïalej vykonáva•.
Oslobodenie tovaru od dovozného cla
alebo vývozného cla
§ 44
Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla
(1) Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného
cla sa vydáva na základe žiadosti.
(2) Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla, ak pri podaní colného vyhlásenia spolu so žiados•ou pod¾a odseku 1 colný úrad
môže posúdi• splnenie podmienok na poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla.
(3) Ak pri podaní colného vyhlásenia spolu so žiados•ou pod¾a odseku 1 colný úrad nemôže posúdi• splnenie podmienok na poskytnutie oslobodenia tovaru od
dovozného cla, colný úrad vydá písomné rozhodnutie
o oslobodení tovaru od dovozného cla; to platí aj vtedy,
ak sa žiados• pod¾a odseku 1 podá dodatoène.
(4) Ak sa colné vyhlásenie podáva iným úkonom, 23)
považuje sa to za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o oslobodení tovaru od dovozného cla a nekonanie
colného úradu za rozhodnutie o oslobodení tovaru od
dovozného cla.

) Èl. 398 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Èl. 103 prílohy II Dohovoru o spoloènom tranzitnom režime.

52
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Tovar v batožine cestujúceho
§ 45
Oslobodenie od dovozného cla sa vz•ahuje na tovar 53)
dovážaný cestujúcim do 15 rokov veku, ak úhrnná
hodnota tovaru nepresahuje 125 EUR.
§ 46
Oslobodenie od dovozného cla na tovar dovážaný
èlenom posádky dopravného prostriedku, ktorý pri výkone èinnosti prechádza colnú hranicu najmenej raz
za týždeò, alebo dovážaný cestujúcim, ktorý pri výkone povolania prechádza colnú hranicu spravidla každý pracovný deò, sa obmedzuje na tieto množstvá, ak
ide o
a) tabakové výrobky
1. 25 kusov cigariet,
2. 5 kusov cigár,
3. 10 kusov cigarillos,
4. 25 g tabaku na fajèenie alebo
5. úmernú kombináciu týchto výrobkov,
b) alkohol a alkoholické nápoje
1. 0,25 l destilátov a liehovín s objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 22 % vol alebo nedenaturovaného alkoholu s objemovým alkoholickým titrom 80 % vol a viac,
2. 0,5 l destilátov, liehovín a aperitívov na vínovej
alebo alkoholovej báze, tafie, saké alebo podobné
nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol, šumivého vína, likérového
vína alebo nešumivého vína, alebo
3. úmernú kombináciu týchto výrobkov,
c) tovar iný, ako je uvedený v písmenách a) a b), ak jeho
hodnota nepresahuje spolu 20 EUR, do ktorej sa nezapoèítavajú štyri EUR na potraviny, pivo a nealkoholické nápoje; pri parfumoch a toaletných vodách
nesmú by• prekroèené množstvové obmedzenia
ustanovené v osobitnom predpise únie.54)
Tovar dovážaný osobami, ktoré požívajú
výsady a imunity pod¾a medzinárodného
práva, a vybavenie zahranièných pracovísk
§ 47
(1) Od dovozného cla je oslobodený
a) tovar urèený na úradné úèely a spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov
nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky,
najmä úradné materiály, palivá na vykurovanie
úradných priestorov, zariadenia úradných priestorov, pohonné látky a zariadenia pre dopravné prostriedky; to platí aj pre stavebné materiály, ktoré sa
majú použi• na výstavbu alebo prestavbu budov zastúpenia, vrátane tovaru, ktorý bude ako èas• zariadenia pevne spojený s budovou, ak sa tento tovar za53
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siela zastúpeniu štátu odoslania alebo na jeho podnet,
b) tovar, ktorý slúži na potrebu alebo spotrebu èlenov
diplomatického personálu zastúpení uvedených
v písmene a) a konzulárnych úradníkov, ktorí sú
èlenmi konzulárneho personálu zastúpení uvedených v písmene a), ich rodinným príslušníkom, ktorí
s nimi žijú v domácnosti; oslobodenie od dovozného
cla na cestné motorové vozidlá sa poskytne na princípe vzájomnosti vo vz•ahu k príslušnému tretiemu
štátu, najviac však na dve cestné motorové vozidlá
dovezené poèas dvoch rokov bez oh¾adu na to, èi sa
dovoz uskutoèòuje v mene èlena diplomatického
personálu zastúpení uvedených v písmene a) a konzulárneho úradníka, ktorý je èlenom konzulárneho
personálu zastúpení uvedených v písmene a), alebo
v mene jeho rodinného príslušníka; od dovozného
cla je oslobodený aj obytný príves, ktorý však nemožno vypožièa•, da• do zálohy, prenaja• alebo previez• ani po uplynutí lehôt pod¾a § 48 ods. 1; ak sa
cestné motorové vozidlo dovezené s oslobodením od
dovozného cla spätne vyvezie pred uplynutím uvedenej lehoty, alebo bude zaplatené dovozné clo, alebo
sa preukáže jeho vážne poškodenie, namiesto takého vozidla možno doviez• iné cestné motorové vozidlo s oslobodením od dovozného cla,
c) tovar dovážaný èlenmi administratívneho a technického personálu zastúpení uvedených v písmene a)
na ich osobnú potrebu alebo spotrebu pri ich prvom
služobnom vstupe; oslobodenie od dovozného cla na
cestné motorové vozidlá sa poskytne na princípe
vzájomnosti vo vz•ahu k príslušnému tretiemu štátu, najviac však na dve cestné motorové vozidlá
a na tovar urèený na spotrebu domácnosti, ktorý sa
dováža spolu s ostatným tovarom pri ich s•ahovaní;
tovar sa považuje za tovar dovezený pri prvom služobnom vstupe, ak sa o jeho prepustenie do colného
režimu vo¾ný obeh požiada do šiestich mesiacov nasledujúcich po dni prvého služobného vstupu.
(2) Oslobodenie od dovozného cla sa neposkytne, ak
osoba pod¾a odseku 1 písm. b) alebo c)
a) je obèanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
b) vykonáva podnikate¾skú èinnos• na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.55)
§ 48
(1) Tovar oslobodený od dovozného cla pod¾a § 47
ods. 1 alebo pod¾a medzinárodných zmlúv pre inštitúcie tretích štátov alebo medzinárodné organizácie možno bez predchádzajúceho oznámenia colnému úradu
vypožièa•, da• do zálohy, prenaja• alebo previes• až po
uplynutí lehoty vyplývajúcej z princípu vzájomnosti vo
vz•ahu k tretiemu štátu, najmenej však po uplynutí
12 mesiacov odo dòa prijatia colného vyhlásenia na
prepustenie tovaru do colného režimu vo¾ný obeh,

) Èl. 47 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoloèenstve systém oslobodenia od cla
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 105, 23/04/1983) v znení neskorších zmien a doplnkov.
54
) Èl. 46 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
55
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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v prípade cestných motorových vozidiel najmenej po
uplynutí dvoch rokov.
(2) Ak sa tovar pod¾a odseku 1 vypožièia, dá do zálohy, prenechá do nájmu alebo prevedie pred uplynutím
lehoty pod¾a odseku 1, deklarant je povinný vopred
o tom informova• colný úrad; colný úrad vymeria a vyberie dovozné clo pod¾a sadzieb platných v deò naloženia s týmto tovarom z colnej hodnoty prijatej alebo urèenej colným úradom k tomuto dòu.
(3) Ak sa tovar oslobodený od dovozného cla pod¾a
§ 47 ods. 1 vypožièia, dá do zálohy, prenechá do nájmu
alebo prevedie pred uplynutím lehoty pod¾a odseku 1,
colný úrad nevyberie dovozné clo, ak diplomat alebo
konzul patriaci k personálu zastúpení uvedených
v § 47 ods. 1 písm. a) bol odvolaný z funkcie a ak uplynula najmenej polovica tejto lehoty, alebo ak osoba
pod¾a § 47 ods. 1 písm. b) a c) zomrela, alebo ak bolo
cestné motorové vozidlo vážne poškodené; to platí aj
pre služobné motorové vozidlá.
§ 49
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deviatich osôb vrátane vodièa 58) sú oslobodené od do vozného cla v množstve najviac 600 l na obchodné
motorové vozidlo a na jednu cestu.
§ 51
Semená, osivá a hnojivá
(1) Semená a osivá sú oslobodené od dovozného cla
na princípe vzájomnosti vo vz•ahu k tretiemu štátu.
(2) Hnojivá a iné výrobky na obrábanie pôdy a sta rostlivos• o po¾nohospodárske plodiny59) sú oslobodené
od dovozného cla na princípe vzájomnosti vo vz•ahu
k tretiemu štátu.
(3) Sídlo po¾nohospodárskeho podniku a pozemkov
obhospodarovaných týmto podnikom sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti colnej hranice vtedy, ak nie
je vzdialené viac ako pä• kilometrov od colnej hranice
a plochy obhospodarovaných pozemkov nie sú umiestnené ïalej ako v páse pä• kilometrov pozdåž colnej hranice.

Palubné zásoby

§ 52

(1) Od dovozného cla sú oslobodené zásoby potravín,
nápojov, tabakových výrobkov a ostatného tovaru, ktoré sú urèené na spotrebu alebo ïalšie použitie cestujúcimi a posádkou na palube dopravných prostriedkov
používaných na podnikate¾ské úèely v oblasti leteckej
dopravy a vodnej dopravy pri preprave cez colnú hranicu, ak je poskytovanie takej služby v týchto dopravných prostriedkoch obvyklé.

Ustanovenia § 44 až 51 sa uplatnia primerane na vývoz tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu. V týchto prípadoch možno poda• colné vyhlásenie ústne.

(2) Od dovozného cla je v cestnej doprave a v železniènej doprave oslobodený tovar pod¾a odseku 1, ktorý sa
v príslušných dopravných prostriedkoch dovezie cez
colnú hranicu, s výnimkou tabakových výrobkov a liehovín.
(3) Obaly, v ktorých sa tovar pod¾a odsekov 1 a 2 podáva, musia by• oznaèené takým spôsobom, aby bol
predaj tohto tovaru mimo dopravných prostriedkov
¾ahko zistite¾ný.

§ 53
Oznámenie sumy colného dlhu
(1) Colný úrad oznámi dlžníkovi sumu colného dlhu
doruèením písomného vyhotovenia rozhodnutia pod¾a
§ 36.
(2) V prípade podania ústneho colného vyhlásenia
alebo podania colného vyhlásenia na tovar dovážaný
alebo vyvážaný v poštovej preprave možno sumu colného dlhu zapísanú do úètovnej evidencie oznámi• dlžníkovi ústne.

(4) Tovar, ktorý bol dovezený s oslobodením od do vozného cla pod¾a odsekov 1 a 2, sa musí použi• v súlade s jeho urèením.

(3) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré
v èase jeho uskutoènenia malo znaky trestného èinu,
colný úrad môže oznámi• dlžníkovi sumu colného
dlhu najneskôr v lehote desiatich rokov odo dòa jeho
vzniku.

§ 50

§ 54

Pohonné látky

Zabezpeèenie colného dlhu

(1) Pohonné látky v hlavných nádržiach špeciálnych
kontajnerov56) a obchodných motorových vozidiel urèených na prepravu tovaru57) sú oslobodené od dovozného cla v množstve najviac 200 l na špeciálny kontajner
alebo obchodné motorové vozidlo a na jednu cestu.

(1) Na úèely zabezpeèenia colného dlhu je zloženiu
peòažných prostriedkov v hotovosti rovnocenné predloženie dokladu o uložení peòažných prostriedkov na
úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky60)
v prospech colného úradu.

(2) Pohonné látky v hlavných nádržiach obchodných
motorových vozidiel urèených na prepravu viac ako

(2) Zabezpeèenie colného dlhu poskytnuté zložením
peòažných prostriedkov v hotovosti sa použije na úhra-

56

) Èl. 112 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Èl. 112 ods. 2 písm. a) druhá zarážka nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
58
) Èl. 112 ods. 2 písm. a) prvá zarážka nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
59
) Èl. 43 a 44 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
60
) § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona è. 149/2001 Z. z.
57
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du dovozného cla alebo vývozného cla, ak colný dlh nie
je dobrovo¾ne splnený v lehote ustanovenej colnými
predpismi alebo urèenej colným úradom, alebo ak s takouto úhradou dovozného cla alebo vývozného cla deklarant pred uplynutím tejto lehoty vysloví súhlas. Prebytok poskytnutého zabezpeèenia colný úrad bez
zbytoèného odkladu vráti deklarantovi.
§ 55
Ruèenie
(1) Colný úrad môže schváli• ako ruèite¾a banku alebo poboèku zahraniènej banky alebo inú osobu s trvalým pobytom, sídlom, poboèkou alebo organizaènou
zložkou na území Slovenskej republiky, ak je colný dlh
zabezpeèený v každom èase, v ktorom colný dlh vznikne alebo by mohol vzniknú•.
(2) Ruèite¾ zodpovedá za zaplatenie colného dlhu
spoloène a nerozdielne s dlžníkom. Colný úrad môže
schváli• spôsobom pod¾a odsekov 5 až 8 osobu pod¾a
odseku 1 ako ruèite¾a, ak ruèite¾
a) nie je deklarantom ani inou osobou, ktorej môže
v tomto prípade vzniknú• colný dlh,
b) písomne sa zaviaže splni• colný dlh,
c) preukáže, že je spôsobilý splni• colný dlh za dlžníka;
ak výška colného dlhu, na ktorý sa poskytuje záruka, presiahne sumu 100 000 Sk, ruèite¾ je povinný
zabezpeèi• poh¾adávku aj vinkulovaním vkladu,
spravidla vo výške colného dlhu, v banke alebo v poboèke zahraniènej banky v prospech colného úradu,
alebo záložným právom, alebo zárukou, alebo uzavretím poistnej zmluvy, s ktorej obsahom colný úrad
súhlasí.
(3) Žiados• o schválenie by• ruèite¾om v písomnej forme podáva osoba príslušnému colnému úradu pod¾a
sídla alebo trvalého pobytu. Colný úrad vydá povolenie,
ak žiadate¾ spåòa podmienky pod¾a odseku 2.
(4) Na úèely preukázania splnenia podmienky pod¾a
odseku 2 písm. b) musí žiadate¾ predloži• písomné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže splni• colný dlh v súlade
s podmienkami záruèných listín prijatých colným úradom na úèely zabezpeèenia colného dlhu.
(5) Splnenie podmienky pod¾a odseku 2 písm. c) colný úrad vyžaduje, len ak ruèite¾om je iná osoba ako
banka alebo poboèka zahraniènej banky, 60) alebo pois•ovòa, alebo poboèka zahraniènej pois•ovne. Splnenie
podmienky pod¾a odseku 2 písm. c) sa preukazuje
predložením dokladov preukazujúcich spôsobilos• splni• colný dlh za dlžníka, najmä výpisov z úètov a úètovnej závierky.
(6) Ak osoba, ktorá žiada o schválenie by• ruèite¾om,
splní podmienky pod¾a odseku 2, colný úrad vydá rozhodnutie o schválení by• ruèite¾om, v ktorom urèí podmienky, za ktorých táto osoba môže poskytova• ruèenie. Ak osoba, ktorá žiada o schválenie by• ruèite¾om,
61

) § 151s až 151v Obèianskeho zákonníka.
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nesplní podmienky pod¾a odseku 2, colný úrad vydá písomné rozhodnutie o neschválení by• ruèite¾om.
(7) Colný úrad zruší rozhodnutie o schválení by• ruèite¾om vždy, ak tento prestane plni• podmienky pod¾a
odsekov 2 a 6 alebo ak sám požiada o zrušenie.
(8) Ak ruèenie poskytuje iná osoba ako banka alebo
poboèka zahraniènej banky, alebo pois•ovòa, alebo poboèka zahraniènej pois•ovne, je povinná colnému úradu predloži• záruènú listinu, ktorej vzor je uvedený
v prílohe è. 5.
§ 56
Zádržné právo
Colný úrad môže na zabezpeèenie nedoplatku colného dlhu, pokuty alebo inej platby vymeranej alebo uloženej colným úradom zadrža• tovar alebo inú vec, aj ak
je povinný tovar alebo inú vec vyda•; ustanovenia osobitného predpisu61) sa použijú primerane. Ustanovenia
§ 64 tým nie sú dotknuté.
§ 57
Zanedbate¾né sumy
Colný úrad dovozné clo a vývozné clo nevyberie, ak
vymerané clo neprekroèí hodnotu zodpovedajúcu
dvom EUR. V cestovnom styku alebo v poštovom styku
colný úrad dovozné clo alebo vývozné clo nevyberie, ak
neprekraèuje hodnotu zodpovedajúcu jednému EUR.
§ 58
Deò platby
(1) Za deò platby sa považuje
a) pri bezhotovostných prevodoch z úètov v banke alebo v poboèke zahraniènej banky60) deò, keï sa uskutoènilo odpísanie z úètu dlžníka,
b) pri platbách v hotovosti deò, keï banka, poboèka zahraniènej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená osoba peòažné prostriedky v hotovosti prijala alebo prevzala.
(2) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
previes• platby na príslušné úèty colného úradu vždy
najneskôr nasledujúci pracovný deò po tom, èo sa platba z úètu dlžníka uskutoènila, alebo keï boli peòažné
prostriedky v hotovosti v prospech úètu colného úradu
prijaté. Ak sa platba uskutoèòuje prostredníctvom
poštového platobného styku, poštový podnik je povinný uskutoèni• sprostredkovanie pripísania platby na
úèet colného úradu v príslušnej banke najneskôr druhý pracovný deò po dni prijatia platby. Ak je úèet colného úradu vedený v inej banke alebo v poboèke zahraniènej banky ako úèet dlžníka, z ktorého sa platba
vykonáva, je banka alebo poboèka zahraniènej banky,
ktorá platbu uskutoèòuje, povinná previes• uhrádzanú sumu tej banke alebo poboèke zahraniènej banky,
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v ktorej sa vedie úèet colného úradu, v lehote pod¾a prvej vety. Rovnakým spôsobom sa postupuje pri plat bách prijímaných v prospech úètu colných úradov
v hotovosti. Banka alebo poboèka zahraniènej banky,
v ktorej sú vedené úèty colného úradu, pripíše v ich
prospech takto prevedené platby najneskôr nasledujúci pracovný deò po tom, èo k týmto peòažným prostriedkom získala dispozièné právo. Súèasne sú ban ka, poboèka zahraniènej banky a poštový podnik
povinné oznámi• colnému úradu deò, keï došlo k odpísaniu platby z úètu dlžníka. V prípade nedodržania
týchto lehôt sú povinné uhradi• colnému úradu úrok vo
výške základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska.
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Osobitná úprava pre konkurzné
konanie a vyrovnacie konanie
§ 62
Prihlasovanie colných poh¾adávok

(3) Na premlèanie sa prihliadne len vtedy, ak to dlžník namieta, a len v rozsahu uplatòovaných námietok.

(1) Na úèely konkurzného konania a vyrovnacieho
konania64) je
a) colnou poh¾adávkou
1. nezaplatené dovozné clo zodpovedajúce colnému
dlhu, ktorý vznikol pod¾a osobitného predpisu
únie;65) to sa vz•ahuje aj na colnú poh¾adávku,
ktorá vznikla iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia alebo ktorú nevymeral colný úrad,
2. pokuta a prepadnutie tovaru, ktoré colný úrad
dlžníkovi uložil v konaní o colnom delikte pred
vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vy rovnania,
3. úrok a dodatoène vymeraná suma dovozného
cla, ktoré sa vz•ahujú na colnú poh¾adávku, pri
ktorej colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania a ktoré do
vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania neboli vymerané, ak ich mohol colný úrad
vymera• do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania,
b) colným záväzkom dovozné clo, na ktorého vrátenie
má dlžník právny nárok pod¾a tohto zákona, a to aj
v prípade, ak si tento nárok neuplatnil,
c) colnou poh¾adávkou vzniknutou pred vyhlásením
konkurzu alebo pred povolením vyrovnania colná
poh¾adávka, pri ktorej colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania,
d) colnou poh¾adávkou alebo colným záväzkom vzniknutým po vyhlásení konkurzu alebo po povolení
vyrovnania 64) colná poh¾adávka neuvedená v písmene c) alebo colný záväzok neuvedený v odseku 2.

(4) Úkonom na vymáhanie nedoplatku je aj písomná
upomienka na zaplatenie colného dlhu doruèená dlžníkovi.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa primerane použije aj na colný záväzok vzniknutý pred vyhlásením
konkurzu alebo pred povolením vyrovnania.

§ 59
Upustenie od vybratia úroku z omeškania
Colný úrad upustí od vybratia úroku z omeškania, ak
úrok z omeškania nepresiahne desa• EUR.
§ 60
Premlèanie
(1) Právo vybera• a vymáha• nedoplatok colného
dlhu sa premlèuje uplynutím desiatich rokov od konca
roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatný.
(2) Ak sa vykoná úkon, ktorý smeruje k vybratiu alebo k vymáhaniu nedoplatku pod¾a odseku 1, zaèína
plynú• nová premlèacia lehota uplynutím roka, v ktorom bol dlžníkovi tento úkon oznámený. Právo vymáha• nedoplatok sa premlèí najneskôr uplynutím 20 rokov od konca roka, v ktorom sa stal nedoplatok
splatný.

§ 61
Vymáhanie nedoplatkov
(1) Ak colný dlh, pokuty a iné platby vymerané a uložené pod¾a colných predpisov neboli v lehote
splatnosti 62) uhradené, colný úrad môže zaèa• nedoplatok vymáha• v colnom exekuènom konaní.
(2) Colné exekuèné konanie je konanie colného úradu, v ktorom sa vymáha colný dlh, pokuty a iné platby.
Na vymáhanie pod¾a odseku 1 sa primerane použije
osobitný predpis.63)

62

(3) V konkurznom konaní môže colný úrad uplatòova• colnú poh¾adávku vzniknutú pred vyhlásením konkurzu aj bez predchádzajúceho vymerania. To sa vz•ahuje aj na colnú poh¾adávku, ktorá vznikne na základe
následnej kontroly66) vykonanej po vyhlásení konkurzu.
(4) Vo vyrovnacom konaní môže colný úrad uplatòova• colnú poh¾adávku vzniknutú pred povolením vyrovnania aj bez predchádzajúceho vymerania. To sa
vz•ahuje aj na colnú poh¾adávku, ktorá vznikne na základe následnej kontroly66) vykonanej po povolení vy rovnania.

) Èl. 222 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
neskorších predpisov.
64
) § 31 až 54 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
65
) Èl. 201 až 216 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
66
) Èl. 78 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
63
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(5) Po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania colný úrad prihlási colnú poh¾adávku spôsobom
a v lehote ustanovenej v osobitnom predpise.67)
(6) V konkurznom konaní alebo vo vyrovnacom ko naní nemožno uspokoji• colnú poh¾adávku, pri ktorej
colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred
povolením vyrovnania, alebo tie jej èasti, ktoré
a) colný úrad neprihlásil pod¾a odseku 5 alebo
b) sa v konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní
úspešne neuplatnili.
§ 63
Úèinky vyhlásenia konkurzu
a povolenia vyrovnania
(1) Ak bol na dlžníka vyhlásený konkurz alebo ak súd
povolil dlžníkovi vyrovnanie, v èase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu alebo po povolení vyrovnania sa colné konanie neprerušuje. To neplatí pre exekuèné konanie colného úradu, ktoré sa týka colnej
poh¾adávky. V èase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia
konkurzu nemožno zaèa• exekuèné konanie colného
úradu pre colnú poh¾adávku, pri ktorej colný dlh vznikol
pred vyhlásením konkurzu, ani pre colnú poh¾adávku,
pri ktorej colný dlh vznikol po vyhlásení konkurzu.
(2) Vyhlásením konkurzu sa nesplatná colná poh¾adávka stáva splatnou. Colný úrad prednostne uspokojí
poh¾adávku zo zabezpeèenia colného dlhu, ak je colný
dlh zabezpeèený. Vyhlásením konkurzu sa stáva splatným aj nesplatný colný záväzok. V èase od vyhlásenia
konkurzu do zrušenia konkurzu lehoty ustanovené na
premlèanie alebo na zánik colnej poh¾adávky a colného
záväzku neplynú.
(3) V èase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nevzniká nárok na úroky a colný úrad ich nemôže vymeriava•. Od povolenia vyrovnania nevzniká ná rok na úroky, ktoré sa považujú za colnú poh¾adávku
vzniknutú pred povolením vyrovnania, a colný úrad ich
nemôže vymeriava•. Úroky colné úrady uplatòujú len
za obdobie do vyhlásenia konkurzu a ako súèas• dlžnej
sumy dovozného cla, ktorá tvorí colnú poh¾adávku.
(4) V colnom konaní sa v èase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu správca konkurznej podstaty
stáva úèastníkom colného konania namiesto dlžníka.
V èase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu
sa na správcu konkurznej podstaty primerane vz•ahujú všetky ustanovenia tohto zákona a iných colných
predpisov, ktoré upravujú postavenie deklaranta a dlžníka. Colné vyhlásenie a ostatné doklady, ktoré sa
predkladajú v colnom konaní pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitného zákona a ktoré majú význam pre urèenie colného dlhu alebo pre povinnosti iných právnických osôb alebo fyzických osôb, vystavené správcom
konkurznej podstaty namiesto dlžníka považujú sa za
doklad vystavený dlžníkom. Právne úkony správcu
konkurznej podstaty vo vz•ahu k iným fyzickým osobám
67
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a právnickým osobám alebo plnenia správcu konkurznej podstaty poskytnuté iným fyzickým osobám
a právnickým osobám pri nakladaní s majetkom kon kurznej podstaty sa na úèely urèenia práv a povinností
dlžníka alebo iných fyzických osôb alebo právnických
osôb pod¾a tohto zákona považujú za právne úkony alebo plnenia dlžníka; obdobne sa posudzujú aj prijaté plnenia.
(5) V èase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu je vylúèené vzájomné zapoèítanie colnej poh¾adávky a colného záväzku.
(6) Potvrdením vyrovnania zaniká colná poh¾adávka
alebo jej èasti, ktoré dlžník na základe schváleného vyrovnacieho plánu nemusí plni•. Zaniká aj colná poh¾adávka alebo jej èas•, ktorá sa na úèely vyrovnania považuje za poh¾adávku na dovoznom cle vzniknutú pred
povolením vyrovnania a ktorú nemožno po vyrovnaní
uspokoji•. Zanikajú aj úroky alebo tie ich èasti, ktoré sa
na úèely vyrovnacieho konania nepovažovali za colnú
poh¾adávku pod¾a § 62 ods. 1 písm. c), ak sa tieto úroky
vz•ahujú na colnú poh¾adávku, ktorá sa na úèely vy rovnania považuje za poh¾adávku na dovoznom cle
vzniknutú pred povolením vyrovnania. Tieto sumy ani
ich príslušenstvo nemožno po skonèení vyrovnania dodatoène vyrubi• alebo vymera•.
(7) Úèinky pod¾a odsekov 2 a 6 sa skonèia, ak dlžník
vyrovnanie nesplní, a to dòom právoplatnosti uznesenia súdu, ktorým potvrdí nesplnenie vyrovnania.
§ 64
Zaistenie tovaru alebo veci
(1) Colný úrad môže zaisti• tovar alebo vec,
a) ak sú nevyhnutne potrebné na preukázanie skutoèností dôležitých na riadne vykonanie colného doh¾adu alebo ak sa bezprostredne použili v súvislosti
s tovarom alebo vecou, o ktorých sa tieto skutoènosti zis•ujú,
b) na prerokovanie colného priestupku alebo colného
deliktu, ak možno dôvodne predpoklada•, že sa na
spáchanie
1. colného priestupku použili alebo sa colným priestupkom získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec, ktoré sa colným priestupkom získali,
2. colného deliktu použili alebo sa colným deliktom
získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec,
ktoré sa colným deliktom získali,
c) ak ide o doèasne uskladnený tovar a ak úkony potrebné na pridelenie colne schváleného urèenia alebo použitia sa nevykonali v lehote ustanovenej v osobitnom predpise únie,68)
d) ak tovar nebol po prepustení do navrhovaného colného režimu v primeranej lehote vyzdvihnutý alebo
nemôže by• prepustený do navrhovaného colného
režimu z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise únie, 69)

) § 20, 31 a 56 zákona è. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
) Èl. 49 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
69
) Èl. 75 písm. a) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
68
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e) v ostatných prípadoch, ak tento zákon ustanovuje
colnému úradu prija• nevyhnutné opatrenia.
(2) Colný úrad môže zaisti• tovar alebo vec pod¾a odseku 1 bez oh¾adu na práva tretích osôb.
(3) Colný úrad vydá o zaistení tovaru alebo veci rozhodnutie a doruèí ho do vlastných rúk osobe, ktorej tovar alebo vec zaistil. Proti tomuto rozhodnutiu možno
poda• odvolanie v lehote 15 dní odo dòa doruèenia tohto rozhodnutia.
(4) V rozhodnutí o zaistení tovaru alebo veci sa uvedú
dôvody, v ktorých dôsledku sa tovar zais•uje, a pod¾a
povahy veci pouèenie o právach a povinnostiach osoby,
ktorá môže by• rozhodnutím dotknutá. Rozhodnutie
obsahuje aj upozornenie o následkoch nesplnenia povinnosti.
(5) Osoba, ktorej bolo doruèené rozhodnutie o zaistení tovaru alebo veci, je povinná tovar alebo vec vyda•
colnému úradu alebo strpie• iné opatrenia, ak ich colný
úrad považuje za postaèujúce na dosiahnutie úèelu zaistenia.
(6) Ak sa na výzvu colného úradu zaistený tovar alebo vec nevydá, možno ich osobe, ktorá bola vyzvaná,
odòa•.
(7) O vydaní alebo o odòatí zaisteného tovaru alebo
veci sa vyhotoví úradný záznam, v ktorom je uvedený aj
opis zaisteného tovaru alebo veci. Osobe, ktorá tovar
alebo vec vydala alebo ktorej tovar alebo vec boli odòaté, vyhotoví colný úrad potvrdenie o vydaní alebo o odòatí tovaru alebo veci.
(8) Ak zaistený tovar alebo vec už nie sú na ïalšie konanie potrebné a ak neprichádza do úvahy ich prepadnutie alebo zhabanie v konaní o colnom priestupku alebo v konaní o colnom delikte, alebo predaj pod¾a § 69
ods. 3 až 7, osobe, ktorej boli odòaté, sa vrátia; ustanovenie § 56 tým nie je dotknuté.
(9) Colný úrad nevydá zaistený tovar alebo vec pod¾a
odseku 8, ak má pochybnosti o práve osoby k tomu tovaru alebo veci alebo ak si právo na vrátenie takého tovaru alebo veci uplatní iná osoba ako osoba, ktorej tovar alebo vec boli zaistené. Colný úrad túto skutoènos•
písomne oznámi týmto osobám a odporuèí im, aby si
v lehote 60 dní odo dòa doruèenia oznámenia uplatnili
vlastnícke právo alebo iné právo k veci na príslušnom
súde.
Nakladanie s tovarom
§ 65
(1) Ak vlastník tovaru alebo veci alebo osoba, u ktorej
sa zaistený tovar alebo vec v èase zaistenia nachádzali,
v lehote pod¾a § 64 ods. 3 neodstráni dôvody, ktoré
viedli k zaisteniu tovaru alebo veci pod¾a § 64 ods. 1
písm. c), colný úrad je oprávnený taký tovar alebo vec
preda•.
(2) Ak vlastník tovaru alebo veci alebo osoba, u ktorej
sa zaistený tovar alebo vec v èase zaistenia nachádzali,
70
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v lehote pod¾a § 64 ods. 3 neodstráni pochybnosti alebo
dôvody, ktoré viedli k zaisteniu tovaru alebo veci pod¾a
§ 64 ods. 1 písm. a), d) a e), colný úrad vydá rozhodnutie
o zhabaní tovaru alebo veci, ak o zhabaní nemožno rozhodnú• v konaní o colnom priestupku alebo v konaní
o colnom delikte, alebo colný úrad vydá rozhodnutie
o pripadnutí tovaru alebo veci štátu. Odvolanie proti
týmto rozhodnutiam má odkladný úèinok.
(3) Ak si na zaistený tovar alebo vec uplatnila právo
iná osoba ako pod¾a odsekov 1 a 2, colný úrad je oprávnený tovar preda• alebo vyda• rozhodnutie o pripadnutí alebo zhabaní tovaru alebo veci najskôr po márnom
uplynutí lehoty ustanovenej v § 64 ods. 9.
§ 66
(1) Ak je colný úrad oprávnený pod¾a colných predpisov tovar preda•, môže tento tovar držite¾ovi odòa• alebo nakladanie s tovarom zakáza•. Colný úrad môže taký tovar aj znièi•.
(2) Ak to okolnosti vyžadujú, colný úrad môže doèasne uskladnený tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, preda•; to isté platí aj vtedy, ak hrozí zníženie hodnoty doèasne uskladneného tovaru alebo ak by jeho
uchovanie, starostlivos• o tovar alebo udržiavanie
v dobrom stave bolo spojené s neprimeranými nákladmi alebo by bolo neprimerane nároèné.
(3) Ak predaj tovaru nie je s prihliadnutím na okolnosti prípadu možný, najmä ak je tovar nepredajný,
možno doèasne uskladnený tovar poskytnú• na charitatívne úèely v súlade s príslušnými ustanoveniami
osobitného predpisu únie.70)
(4) Predaj doèasne uskladneného tovaru je neprípustný, ak by sa ním ohrozil život alebo zdravie ¾udí,
zvierat alebo ak by mohol ma• nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
(5) Nakladanie s tovarom pod¾a odsekov 1 a 2 colný
úrad oznámi príslušným osobám. Taký tovar sa nadobúdate¾ovi vydá až po pridelení colne schváleného urèenia.
(6) Ak colný úrad nemôže naloži• s tovarom spôsobom pod¾a odsekov 2 a 3, môže taký tovar znièi•.
§ 67
Ak pokuta uložená na základe vykonate¾ného rozhodnutia o colnom priestupku alebo o colnom delikte
nebola uhradená do 30 dní odo dòa, v ktorom sa rozhodnutie stalo vykonate¾né, na úèely jej úhrady colný
úrad tovar zaistený pod¾a § 64 ods. 1 písm. b), ktorý nepripadol alebo nebol zhabaný v prospech štátu, predá.
§ 68
Prenechanie tovaru v prospech štátu
Colný úrad schváli prenechanie tovaru, ktorý nie je
tovarom únie, v prospech štátu, ak možno tovar preda•
alebo ho poskytnú• na charitatívne úèely pod¾a § 66.

) Nariadenie Rady (EHS) è. 918/83 v znení neskorších zmien a doplnkov.
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§ 69
Správa majetku štátu
(1) Colný úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare,
a) pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie veci alebo
ktorý bol zhabaný v konaní o colných priestupkoch
alebo v konaní o colných deliktoch,
b) pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie veci alebo
ktorý bol zhabaný v trestnom konaní o trestných èinoch spáchaných pri dovoze, vývoze alebo tranzite
tovaru,
c) ktorý bol prenechaný v prospech štátu, alebo pri tovare, pri ktorom štát nadobudol vlastnícke právo
pod¾a osobitného predpisu, 71) ak podlieha colnému
doh¾adu,
d) ktorý pripadol štátu alebo bol zhabaný pod¾a § 65
ods. 2.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní
s majetkom štátu pod¾a odsekov 1 a 4 sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu. 72)
(3) Colný úrad môže majetok štátu pod¾a odseku 1
znièi•, ak náklady na znièenie nie sú vyššie ako náklady na splnenie podmienok pod¾a osobitných pred pisov 73) a ak osobitný zákon neustanovuje inak. Pri takom majetku štátu môže colný úrad bezodplatne
previes• správu alebo vlastníctvo na zariadenie sociálnych služieb,74) zdravotnícke zariadenie, 75) predškolské
zariadenie alebo školu,76) neziskovú organizáciu 77) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikate¾om,12)
ak táto osoba preukázate¾ne poèas najmenej jedného
roka poskytuje starostlivos• v zariadeniach sociálnych
služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpeèuje výchovu a vzdelávanie v predškolských za riadeniach alebo v školách. Na tie úèely colné riadite¾stvo zverejòuje ponuky o takom majetku štátu na
svojej internetovej stránke.
(4) Ak sa s tovarom, ktorý je majetkom štátu, nenaložilo spôsobom pod¾a odseku 3, colný úrad je oprávnený
tovar pod¾a odseku 1 preda•.
(5) Colný úrad je oprávnený preda• tovar pod¾a odseku 4 ihneï, ak predmetom predaja je tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo živé zvieratá. Ak ide o chránené rastliny, chránené živoèíchy alebo ich exempláre,
môže ich colný úrad preda• len so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
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(6) Colný úrad predá tovar pod¾a odseku 4 spravidla
na dražbe, prièom postupuje pod¾a osobitného predpisu.78) Ak nie je možné alebo vhodné preda• tovar na
dražbe, môže colný úrad preda• tento tovar inak.
(7) S tovarom, ktorý nemožno preda• alebo používa•
zo zdravotných, z veterinárnych, rastlinolekárskych,
bezpeènostných, morálnych alebo z iných dôvodov,
bude colný úrad zaobchádza• spôsobom ustanoveným
osobitnými predpismi.79)
(8) Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru, sa
prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania,
skladné a pokuta uložená pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitných predpisov.5) Zvyšok výnosu vyplatí
colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto osoba neprihlási do troch rokov odo dòa predaja tovaru, prepadne
zvyšok výnosu z predaja v prospech štátu.
Zodpovednos• za porušenie
colných predpisov
§ 70
Colný delikt
Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej
osoby – podnikate¾a alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom pod¾a § 72 ods. 1 (ïalej
len „porušovate¾“).
§ 71
Colný priestupok
(1) Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby,80) ktorým porušila colné predpisy spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz•ahuje
všeobecný predpis o priestupkoch,81) ak tento zákon
neustanovuje inak.
§ 72
(1) Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí ten, kto
a) nezákonne dovezie alebo vyvezie tovar,
b) uvedie nesprávne údaje o tovare, ktorý podlieha colnému doh¾adu,
c) spôsobí, že mu príslušný colný orgán vydal povolenie na základe nepravých, pozmenených alebo falšo-

) § 135 ods. 3 Obèianskeho zákonníka.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
73
) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších
predpisov.
74
) Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
75
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
76
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákon
è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
77
) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
78
) Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
79
) Napríklad zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
80
) § 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
81
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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vaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,
d) spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov
alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,
e) nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar
1. prepustený do colného režimu s podmieneèným
oslobodením,
2. prepustený do colného režimu vývoz,
3. prepustený do colného režimu vo¾ný obeh s oslobodením od dovozného cla v dôsledku jeho ko neèného použitia alebo so zníženou colnou sadzbou,
4. zaistený na prejednanie colného priestupku alebo colného deliktu,
5. doèasne uskladnený,
6. umiestnený v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade alebo
7. na ktorý bolo zriadené záložné právo,
f) nezákonne odníme tovar spod colného doh¾adu alebo sa takého odòatia zúèastní,
g) sfalšuje doklady o dovážanom a vyvážanom tovare
alebo o tovare v tranzite,
h) prechováva tovar, ktorý unikol colnému doh¾adu,
i) poruší colné uzávery,
j) uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje
v žiadosti predloženej colnému orgánu alebo predloží s touto žiados•ou pozmeòované alebo falšované
doklady,
k) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o osvedèenie pôvodu tovaru alebo osvedèí pôvod tovaru v rozpore
s medzinárodnou zmluvou,
l) neuposlúchne výzvu colníka alebo mu inak bráni pri
výkone jeho èinnosti,
m) neuposlúchne výzvu colného orgánu,
n) nesplní ohlasovaciu povinnos• pod¾a § 4 ods. 2 alebo ods. 3,
o) inak poruší colné predpisy.
(2) Colnou uzáverou sa na úèely odseku 1 rozumie
plomba, peèa•, známka alebo iný prostriedok, ktorým
sa zais•uje totožnos• tovaru v dopravných prostriedkov, kontajneroch, obaloch a miestnostiach tak, aby
z nich nebolo možné tovar vybra• alebo vloži• bez vidite¾ných stôp poškodenia zaisteného priestoru alebo
colnej uzávery.
(3) Nezákonným dovozom a vývozom tovaru sa na
úèely odseku 1 rozumie dovoz a vývoz tovaru uskutoènený v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu
únie.82)
Sankcie za colný delikt
§ 73
Colný úrad môže za colný delikt uloži• tieto sankcie:
a) pokutu,
b) prepadnutie tovaru alebo veci.
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§ 74
(1) Za colný delikt možno pod¾a závažnosti porušenia
colných predpisov uloži• pokutu do 3 000 000 Sk.
(2) Pokuta uložená za colný delikt je splatná do
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
§ 75
(1) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uloži•, ak tovar alebo vec vo vlastníctve porušovate¾a boli použité
alebo urèené na spáchanie colného deliktu alebo získané colným deliktom, alebo boli nadobudnuté za tovar
colným deliktom získaný.
(2) Prepadnutie tovaru alebo veci nemožno uloži•, ak
je hodnota tovaru alebo veci v nápadnom nepomere
k povahe colného deliktu.
(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru alebo veci sa
stáva štát.
(4) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uloži• samostatne alebo spolu s pokutou.
§ 76
Pokutu alebo prepadnutie tovaru alebo veci možno
uloži• porušovate¾ovi do dvoch rokov odo dòa, keï colný úrad zistil, že táto osoba porušila alebo nesplnila povinnos• uloženú colnými predpismi, najneskôr však do
šiestich rokov odo dòa porušenia alebo nesplnenia povinnosti.
§ 77
(1) Ak nebola za colný delikt uložená sankcia pre padnutie tovaru alebo veci, colný úrad môže rozhodnú• o zhabaní tovaru alebo veci, ak nepatrí porušovate¾ovi alebo ak porušovate¾ je neznámy a ak to
vyžaduje bezpeènos• osôb alebo majetku, alebo iný verejný záujem.
(2) O zhabaní tovaru alebo veci nemožno rozhodnú•,
ak od spáchania colného deliktu uplynulo šes• rokov.
(3) Vlastníkom zhabaného tovaru alebo veci sa stáva
štát.
§ 78
(1) Colný delikt prejednáva colný úrad, v ktorého
územnom obvode má porušovate¾ trvalý pobyt alebo
sídlo.
(2) Ak nemá porušovate¾ trvalý pobyt alebo sídlo
v Slovenskej republike, prejednáva colný delikt colný
úrad, v ktorého územnom obvode bol colný delikt spáchaný alebo zistený.
(3) Porušovate¾, voèi ktorému colný úrad právoplatným rozhodnutím vyslovil výrok o porušení colných

) Èl. 38 až 41 a èl. 59 a 177 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zbierka zákonov è. 199/2004

Strana 2078

Èiastka 89

predpisov, je povinný uhradi• štátu náklady spojené
s prejednaním colného deliktu paušálnou sumou
1 000 Sk.

(2) Prepadnutie tovaru alebo veci nemožno uloži•, ak
je hodnota tovaru alebo veci v nápadnom nepomere
k povahe colného priestupku.

(4) Náklady konania sú splatné v lehote splatnosti
pokuty pod¾a § 74 ods. 2.

(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru alebo veci sa
stáva štát.

§ 79

(4) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uloži• samostatne alebo spolu s pokutou.

Výnosy z pokút uložených za colné delikty sú príj mom štátneho rozpoètu.

§ 84

Sankcie za colný priestupok

Výnosy z pokút uložených za colné priestupky sú
príjmom štátneho rozpoètu.

§ 80
(1) Colný úrad môže za colný priestupok uloži• tieto
sankcie:
a) pokarhanie v prípade colného priestupku pod¾a § 72
ods. 1 písm. l),
b) pokutu,
c) prepadnutie tovaru alebo veci.
(2) Za colný priestupok možno pod¾a závažnosti porušenia colných predpisov uloži• pokutu do 100 000 Sk.
(3) V rozkaznom konaní možno uloži• pokutu do
50 000 Sk.
(4) V blokovom konaní možno uloži• pokutu do
10 000 Sk.
§ 81

Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 85
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu únie83) sa vz•ahuje všeobecný predpis
o správnom konaní, 25) ak tento zákon, osobitný
zákon84) alebo osobitný predpis únie83) neustanovuje
inak.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu alebo colného riadite¾stva nemá odkladný úèinok. Colný úrad alebo colné
riadite¾stvo môže odkladný úèinok odvolania prizna•,
ak to vyžadujú oprávnené záujmy osoby, ktorá je rozhodnutím dotknutá a ak sa tým nes•aží výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni všeobecný záujem.

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(3) Vèas podané odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt
a proti rozhodnutiu o zhabaní má odkladný úèinok.

§ 82

§ 86

(1) Colný priestupok prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode bol colný priestupok zistený, a to
aj vtedy, ak bol spáchaný v územnom obvode iného colného úradu.

(1) Ak je žiadate¾om o vydanie záväznej informácie
pod¾a osobitného predpisu únie30) fyzická osoba, je povinná na úèely vydania záväznej informácie uvies• colnému riadite¾stvu svoje rodné èíslo.

(2) Colný úrad, ktorý je príslušný na prejednanie colného priestupku, môže postúpi• colný priestupok na
prejednanie colnému úradu, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, trvalý pobyt alebo v ktorom sa trvalo zdržiava.

(2) Ak je deklarantom fyzická osoba, je na úèely colného
konania povinná uvies• colnému úradu svoje rodné èíslo.

§ 83
(1) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uloži• fyzickej osobe, ak sa dopustila colného priestupku a tovar
alebo vec boli
a) použité alebo urèené na spáchanie colného priestupku,
b) získané colným priestupkom alebo boli nadobudnuté za tovar získaný colným priestupkom.

83

§ 87
(1) Ak colný orgán vykonáva pôsobnos• pod¾a osobitných predpisov a ak tieto predpisy neustanovujú inak,
pri jej vykonávaní má rovnaké práva a povinnosti ako
pri colnom doh¾ade. To isté sa vz•ahuje aj na práva
a povinnosti osôb, ktoré tomu doh¾adu podliehajú.
(2) Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknú•
daòová povinnos•, na zabezpeèenie dane sa použijú
colné predpisy; ak je však dovážaný tovar predmetom
spotrebnej dane,85) colný orgán vyžaduje zabezpeèenie
tejto dane vždy.

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
85
) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
84
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§ 88

§ 89

Zapoèítanie poh¾adávok

Postúpenie poh¾adávky

(1) Ak má colný úrad colnú poh¾adávku voèi dlžníkovi a dlžník má zároveò poh¾adávku voèi štátnej rozpoètovej organizácii, možno tieto poh¾adávky vzájomne zapoèíta•. Zapoèítaním také poh¾adávky zaniknú vo
výške, v ktorej sa kryjú, a to dòom doruèenia potvrdenia colného riadite¾stva o zapoèítaní dlžníkovi. Colnou
poh¾adávkou sa rozumie colný dlh, jeho príslušenstvo,
pokuty a iné platby vymerané a uložené pod¾a colných
predpisov.
(2) Zapoèíta• možno len splatné nepremlèané poh¾adávky nad 10 000 Sk.
(3) Úkonom dlžníka smerujúcim k zapoèítaniu poh¾adávok je žiados• o zapoèítanie (ïalej len „žiados•“).
Žiados• podáva dlžník na príslušnom colnom úrade
a musí obsahova•
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo dlžníka,
ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko,
rodné èíslo a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikáciu poh¾adávky dlžníka voèi štátnej rozpoètovej organizácii, ktorú možno zapoèíta•, s uvedením jej výšky, právneho dôvodu vzniku a s uvedením príslušného správcu tohto záväzku,
c) identifikáciu colnej poh¾adávky s uvedením colného
úradu, ktorý vykonal zápis do úètovnej evidencie,
a èíslo rozhodnutia, ktorým bol colný dlh vymeraný,
d) vyhlásenie dlžníka, že žiada o zapoèítanie poh¾adávok uvedených v písmenách b) a c),
e) dátum a podpis dlžníka.
(4) Colný úrad úplnú žiados• postúpi spolu s potvrdením výšky colnej poh¾adávky pod¾a odseku 3 písm. c)
colnému riadite¾stvu.
(5) Úkonom smerujúcim k zapoèítaniu je aj žiados•
colného riadite¾stva o poskytnutie údajov colnými
úradmi o existencii a výške colných poh¾adávok voèi
dlžníkovi. Colné úrady sú povinné poskytnú• požadované údaje bez zbytoèného odkladu.

(1) Colný úrad môže postúpi• tretej osobe poh¾adávku, ktorá vznikla pred 31. decembrom 2002 voèi dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz. Tre•ou osobou
môže by• len právnická osoba so 100 % majetkovou
úèas•ou štátu. Táto osoba poh¾adávku nemôže ïalej
postúpi•.
(2) O postúpení poh¾adávky pod¾a odseku 1 uzatvára
colné riadite¾stvo s tre•ou osobou písomnú zmluvu
o postúpení poh¾adávky. Súèas•ou tejto zmluvy je aj
vyporiadanie práv zo zabezpeèenia poh¾adávky.
(3) Colný úrad bez zbytoèného odkladu oznámi po stúpenie poh¾adávky dlžníkovi a súdu, ktorý vyhlásil
konkurzné konanie. 87) Ak splnenie postúpenej poh¾adávky je zabezpeèené záložným právom, ruèením alebo
iným spôsobom, je colný úrad povinný o postúpení poh¾adávky poda• správu aj osobe, ktorá zabezpeèenie
záväzku poskytla.
(4) Právo naklada• s postúpenou poh¾adávkou pre chádza na tretiu osobu dòom nadobudnutia platnosti
zmluvy pod¾a odseku 2. Colný úrad odpíše poh¾adávku
zo svojej evidencie ku dòu nadobudnutia platnosti
zmluvy pod¾a odseku 2.
(5) Colný úrad je povinný odovzda• tretej osobe všetky doklady a poskytnú• všetky potrebné informácie,
ktoré sa týkajú postúpenej poh¾adávky.
(6) Odplata za postúpenie poh¾adávky pod¾a odseku 2 je príjmom štátneho rozpoètu.
(7) Na postúpenie poh¾adávky pod¾a tohto zákona sa
všeobecný predpis88) nepoužije.
§ 90
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná
a ktorá má prednos• pred zákonmi Slovenskej republiky, ustanovuje inak.
§ 91
(1) Na konanie zaèaté pred nadobudnutím platnosti
zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii sa použijú doterajšie predpisy.

(6) Po overení správnosti údajov uvedených v žiadosti a po potvrdení príslušného správcu záväzku, že záväzok zodpovedajúci poh¾adávke dlžníka uznáva, colné
riadite¾stvo vydá potvrdenie o zapoèítaní, ktoré doruèí
dlžníkovi, štátnej rozpoètovej organizácii a príslušnému colnému úradu; dlžníkovi sa doruèuje do vlastných
rúk. Ak colné riadite¾stvo poh¾adávku dlžníka nezapoèíta, oznámi tú skutoènos• dlžníkovi, štátnej rozpoètovej organizácii a colnému úradu.

(2) Lehoty, ktoré zaèali plynú• pred nadobudnutím
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii, ako aj lehoty na uplatnenie práv
pod¾a doterajších predpisov, aj keï zaènú plynú• po
nadobudnutí platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskej únii, sa posudzujú pod¾a doterajších predpisov.

(7) Na zapoèítavanie pod¾a tohto zákona sa nevz•ahujú ustanovenia všeobecných predpisov. 86)

(3) Ak colná poh¾adávka vznikla pred nadobudnutím
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky

86

)§
§
87
)§
88
)§

358 až 364 Obchodného zákonníka.
580 a 581 Obèianskeho zákonníka.
7 ods. 4 zákona è. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
524 až 530 Obèianskeho zákonníka.
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k Európskej únii, na prihlasovanie colných poh¾adávok
v konkurznom konaní alebo vo vyrovnacom konaní sa
použijú doterajšie predpisy.
§ 92
Peòažné prostriedky zložené na zabezpeèenie colného dlhu pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa použijú
na úhradu dane pod¾a osobitného predpisu,89) ak daòová povinnos• vznikla po nadobudnutí platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii pri
tovare, ktorý bol do colného režimu prepustený pred
nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
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Èl. III
Zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v colníctve v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 250/2003 Z. z. a zákona
è. 464/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 3 sa vypúš•a písmeno f).
Doterajšie písmená g) až u) sa oznaèujú ako písmená f) až t).
2. V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje
inak.“.
3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

§ 93

„§ 7a

Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z. a zákona è. 464/2003 Z. z.,
2. zákon è. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom
pri dovoze tovaru,
3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky
è. 519/2001 Z. z. a vyhlášky è. 466/2003 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 507/2001 Z. z. o poštových službách sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Predmetom poštového tajomstva sú
a) informácie a údaje o poštových zásielkach,
b) obsah korešpondencie (ïalej len „listové tajomstvo“) a
c) obsah ostatných poštových zásielok.“.
2. V § 8 ods. 3 sa za slová „adresátovi“ vkladá èiarka
a slová „colnému úradu a colnému riadite¾stvu,7a) s výnimkou pod¾a odseku 1 písm. b).“.

Colný úrad Bratislava vydáva záväzné informácie
o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnos• vykonáva na celom území Slovenskej republiky.“.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z. a zákona
è. 5/2004 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúš•ajú položky 147 a 157.

Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

Èl. V

„7a) § 11 ods. 3 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 9 ods. 2 sa za slovo „týkajú,“ vkladajú slová
„colnému úradu a colnému riadite¾stvu“.

Tento zákon nadobúda úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

89

) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 199/2004 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE
PRI DOVOZE A VÝVOZE PEÒAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
ALEBO INÝCH PLATOBNÝCH PROSTRIEDKOV

Ohlásenie
Osoba povinná pod¾a § 4
ods. 2 a 3 zákona
è. 199/2004 Z. z. Colný
zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Vstup do Slovenskej republiky
Výstup zo Slovenskej republiky
Meno a priezvisko

Áno/Nie (+)
Áno/Nie (+)

Adresa trvalého pobytu

Vlastník peòažných
prostriedkov alebo iných
peòažných prostriedkov
(ak sa prevážajú pre inú
osobu)

Predpokladaný príjemca
peòažných prostriedkov alebo
iných platobných
prostriedkov

Peòažné prostriedky
alebo iné platobné
prostriedky

Štátna príslušnos•
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu

Štátna príslušnos•
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Štátna príslušnos•
Bankovky, mince
Cestovné šeky/poštové šeky
Iné rovnocenné platobné
prostriedky
(napríklad obchodovate¾né cenné
papiere a iné ceniny)

(+)
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie

Celkom
v EUR:

Množstvo

Mena
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Úèel použitia peòažných
prostriedkov alebo iných
platobných prostriedkov
Trasa prepravy

Doprava

Zbierka zákonov è. 199/2004

Krajina pôvodu
Krajina výstupu
Krajina urèenia
Letecká
Námorná
Cestná
Železnièná
Poštou

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Èiastka 89

/
/
/
/
/

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(+) Nehodiace sa preškrtnú•.
Týmto vyhlasujem, že prevážam/zasielam (+) peòažné prostriedky alebo iné platobné prostriedky v celkovej
hodnote ....................... EUR.
Miesto a dátum
Meno a priezvisko
Podpis
UPOZORNENIE:
Ak osoba povinná pod¾a § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
uvedie nepresné alebo neúplné údaje, ohlasovacia povinnos• sa považuje za nesplnenú [§ 74 ods. 1 písm. n) zákona
è. 199/2004 Z. z.].
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Príloha è. 2
k zákonu è. 199/2004 Z. z.

Priebeh hranice colného pohranièného pásma,
zoznam colných ciest, colných priechodov a colných letísk
Priebeh hranice colného pohranièného pásma
Lekárovce – vzdušnou èiarou Brehov – vzdušnou èiarou Bracovce – vzdušnou èiarou Krásnovce – Belá nad Cirochou –
vzdušnou èiarou Pichne – vzdušnou èiarou Èukalovce.
Zoznam colných ciest
Èierna nad Tisou

– úsek od colnej hranice po železniènú stanicu Èierna nad Tisou

Ma•ovské Vojkovce (Ma•ovce)

– úsek od colnej hranice po železniènú stanicu Ma•ovce
Zoznam colných priechodov

cestné colné priechody – Ub¾a
– Vyšné Nemecké
železnièné colné priechody – Èierna nad Tisou
– Ma•ovské Vojkovce
Zoznam colných letísk
1. Letisko M. R. Štefánika Bratislava
2. Letisko Košice
3. Letisko Poprad-Tatry
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Príloha è. 3
k zákonu è. 199/2004 Z. z.

Žiados• o vykonanie colného konania mimo colného priestoru
pod¾a § 26 ods. 2 Colného zákona
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Príloha è. 4
k zákonu è. 199/2004 Z. z.

Zoznam poboèiek colných úradov príslušných
na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady

1. Colný úrad Banská Bystrica
5161 Zvolen-Lieskovec
2. Colný úrad Bratislava
5264 Bratislava-prístav
3. Colný úrad Èierna nad Tisou
5361 Michalovce
4. Colný úrad Fi¾akovo
5463 Rimavská Sobota
5. Colný úrad Komárno
5562 Komárno
6. Colný úrad Košice
5663 Haniska pri Košiciach
7. Colný úrad Nitra
6164 Trnava
8. Colný úrad Poprad
5763 Poprad
9. Colný úrad Prešov
6263 Prešov
10. Colný úrad Senica
6565 Senica
11. Colný úrad Štúrovo
5962 Nové Zámky
12. Colný úrad Trenèín
6661 Trenèín
13. Colný úrad Trstená
6462 Trstená
14. Colný úrad Žilina
6069 Žilina
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Príloha è. 5
k zákonu è. 199/2004 Z. z.

VZOR

Záruèná listina na zabezpeèenie colného dlhu poskytnutím záruky inou osobou ako bankou
alebo poboèkou zahraniènej banky, alebo pois•ovòou, alebo poboèkou zahraniènej pois•ovne

ZÁRUÈNÁ

LISTINA

1. Obchodné meno (meno a priezvisko) ................................................................................................................
sídlo (adresa trvalého pobytu) .........................................................................................................................
IÈO ...............................................................................................................................................................
zastúpený ........................................................................................................................ (ïalej len „ruèite¾“)
sa týmto záruèným vyhlásením zaväzuje Colnej správe Slovenskej republiky, že spoloène a nerozdielne s dlžníkom
splní colný dlh alebo jeho èas• zabezpeèenú zárukou, ako aj z úrokov vymeraných colnými úradmi a tvoriacich príslušenstvo colného dlhu. Záruka sa týka colného dlhu, ktorý vznikol alebo vznikne v súvislosti s prepustením tovaru do
režimu
.........................................................................................................................................................................
bez oh¾adu na miesto, kde colný dlh vznikol, a na to, ktorý colný úrad ho vymeral.
2. Ruèite¾ sa zaväzuje splni• colný dlh v lehote 10 kalendárnych dní odo dòa doruèenia výzvy na zaplatenie, ak sám
alebo iná osoba pred uplynutím lehoty nepreukáže colnému úradu, ktorý colný dlh vymeral, že sa podmienky režimu uvedeného v bode 1 neporušili.
3. Toto záruèné vyhlásenie sa vz•ahuje na prípady, pri ktorých ruèite¾ potvrdí na colnom vyhlásení podanom na Colnom úrade ..................................................................................... alebo na inom mieste v obvode colného úradu, že spoloène a nerozdielne s dlžníkom splní dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknú• pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom tovaru. Pre ruèite¾a je záväzné od okamihu potvrdenia colného vyhlásenia.
4. Záväzok z tejto záruènej listiny platí odo dòa prijatia záruèného vyhlásenia colným úradom.
Miesto ..........................................

Dòa ............................................
.........................................
Odtlaèok peèiatky ruèite¾a
......................................
Podpis ruèite¾a

Záruku prijal Colný úrad ...................................................................................................................................
dòa ...............................................
......................................
Odtlaèok peèiatky
colného úradu
........................................
Podpis povereného colníka
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200
ZÁKON
z 10. marca 2004
o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,
vývoze a spätnom vývoze tovaru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Predmet úpravy
§1
Tento zákon upravuje
a) podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti
porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,
vývoze a spätnom vývoze tovaru1) (ïalej len „opatrenie“) pod¾a osobitného predpisu,2)
b) oprávnenie nariadi• znièenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom3) alebo nedovolenou napodobeninou, 3)
c) priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze
a spätnom vývoze tovaru.
§2
Na úèely tohto zákona
a) oprávnenou osobou je majite¾ patentu,4) majite¾ dodatkového ochranného osvedèenia na lieèivá a majite¾ dodatkového ochranného osvedèenia na výrobky
na ochranu rastlín,4) osoba, ktorej prislúcha právo
z autorského osvedèenia,4) majite¾ úžitkového vzoru,5) majite¾ zapísaného dizajnu,6) majite¾ ochrannej
známky,7) majite¾ topografie,8) majite¾ š¾achtite¾ské1

ho osvedèenia, 9) držite¾ osvedèenia o zápise oznaèenia pôvodu výrobku alebo zemepisného oznaèenia
výrobku a užívate¾ zapísaného oznaèenia pôvodu výrobku alebo zemepisného oznaèenia výrobku, 10) autor a iné osoby, ktorých práva sú chránené pod¾a
osobitného predpisu,11) alebo iná osoba, ak preukáže oprávnenie domáha• sa ochrany práv pod¾a osobitného predpisu alebo tohto zákona,
b) právom duševného vlastníctva je právo oprávnenej
osoby chránené pod¾a osobitných predpisov, 12)
c) držite¾om tovaru je deklarant,13) dovozca, vývozca,
príjemca, odosielate¾ alebo vlastník falzifikátu alebo
nedovolenej napodobeniny.
Žiados• o prijatie opatrenia
§3
(1) Žiados• o prijatie opatrenia (ïalej len „žiados•“)
podáva oprávnená osoba Colnému riadite¾stvu Slovenskej republiky (ïalej len „colné riadite¾stvo“). Žiados•
podanú prostredníctvom zariadenia na spracovanie
a prenos údajov14) je žiadate¾ povinný doplni• najneskôr do troch dní písomne alebo ústne do zápisnice.
(2) Žiados• sa podáva v štátnom jazyku. 15) Ak je žiados• podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedèený preklad do štátneho jazyka. To platí aj pre doklady, ktoré tvoria prílohu
žiadosti, a pre ïalšie údaje, ktoré je oprávnená osoba
povinná poskytnú• colnému riadite¾stvu.

) § 2 písm. f) zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Èl. 1 Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94 z 22. decembra 1994 ustanovujúce opatrenia proti prepusteniu falšovaného a nelegálne rozmnoženého to varu do vo¾ného obehu, na vývoz alebo spätný vý voz a proti jeho vstupu do re žimu s podmieneèným oslobodením od cla
(Úradný vestník Európskej únie L 341 z 30. 12. 1994) v znení Nariadenia Rady (ES) è. 241/99 z 25. januára 1999.
3
) Èl. 1 ods. 2 písm. a) Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94 v znení Nariadenia Rady (ES) è. 241/99.
4
) Zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona è. 402/2002 Z. z.
5
) Zákon è. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.
6
) Zákon è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.
7
) Zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení ne skorších predpisov.
8
) Zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií po lovodièových výrobkov.
9
) Zákon è. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
10
) Zákon è. 469/2003 Z. z. o oznaèeniach pô vodu vý robkov a zemepisných oznaèeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých záko nov.
11
) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
12
) Napríklad zákon è. 618/2003 Z. z., zákon è. 435/2001 Z. z. v znení zákona è. 402/2002 Z. z., zákon è. 478/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zá kon è. 444/2002 Z. z., zákon è. 55/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon è. 469/2003 Z. z., zákon
è. 146/2000 Z. z., zákon è. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.
13
) Nariadenie Rady (ES) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kó dex spoloèenstva (Úradný vestník Európskej únie
L 302 z 19. 10. 1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.
14
) Èl. 3 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94 v znení Nariadenia Rady (ES) è. 241/99.
15
) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ne skorších predpisov.
2
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(3) Oprávnená osoba je povinná na úèely prijatia
opatrenia poskytnú• potrebnú súèinnos•.
§4
Prílohou k žiadosti je vždy písomné vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že preberá zodpovednos• za realizáciu opatrenia voèi držite¾ovi tovaru a zaväzuje sa uhradi• náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím
opatrenia pod¾a osobitného predpisu. 16)
§5
Colné riadite¾stvo žiadosti nevyhovie a vydá o tom písomné rozhodnutie, ak žiados• nespåòa náležitosti pod¾a osobitného predpisu. 17) Proti tomuto rozhodnutiu
možno poda• odvolanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom colného riadite¾stva
v lehote 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia.
§6
Odhalenie falzifikátu alebo nedovolenej
napodobeniny pri vykonávaní colného doh¾adu
a colnej kontroly
(1) Ak pri tovare, ktorý podlieha colnému doh¾adu,18)
je podozrenie, že sa ním porušujú práva duševného
vlastníctva, colný úrad môže požiada• oprávnenú osobu o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia.
(2) Colný úrad vydá o zaistení tovaru pod¾a odseku 1
písomné rozhodnutie.
(3) Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru pre podozrenie
z porušovania práv duševného vlastníctva môže držite¾
tovaru v lehote troch pracovných dní odo dòa doruèenia rozhodnutia poda• odvolanie colnému úradu, ktorý
rozhodnutie vydal. Odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení tovaru nemá odkladný úèinok.
(4) Ak oprávnená osoba nepodá žiados• alebo ak zaistený tovar už nie je potrebný na ïalšie konanie a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo inom správnom delikte alebo
jeho znièenie pod¾a § 10, colný úrad vráti tovar osobe,
ktorej bol zaistený.
(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad pri
zaistení tovaru postupuje pod¾a osobitného predpisu.19)
16

Èiastka 89

§7
Uskladnenie tovaru v èase prerušenia colného
konania alebo v èase zaistenia tovaru
Na uskladnenie tovaru v èase prerušenia colného konania pre podozrenie z porušenia práva duševného
vlastníctva alebo v èase zaistenia tovaru pre podozrenie
z porušenia práva duševného vlastníctva sa primerane
použijú ustanovenia osobitného predpisu o doèasnom
uskladnení tovaru.20)
§8
Podanie návrhu na zaèatie konania na súd
Oprávnená osoba je povinná v lehote desiatich pracovných dní od doruèenia oznámenia colného úradu
o prijatí opatrenia pod¾a osobitného predpisu 21) preukáza• colnému úradu skutoènos•, že podala na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, alebo že súd
nariadil predbežné opatrenie.
Nakladanie s tovarom, o ktorom súd
rozhodol, že je falzifikát alebo nedovolená
napodobenina
§9
Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu je tovar,
pri ktorom bolo prijaté opatrenie pod¾a osobitného
predpisu,21) falzifikát alebo nedovolená napodobenina,
colný úrad vydá rozhodnutie o neprepustení tovaru do
colného režimu vo¾ný obeh, do colného režimu vývoz
alebo o nepovolení jeho spätného vývozu. Na vydanie
tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia
o colnom konaní pod¾a osobitného predpisu.13)
§ 10
(1) Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu je to var falzifikát alebo nedovolená napodobenina a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní
pod¾a tohto zákona, colný úrad
a) môže na návrh oprávnenej osoby alebo z vlastného
podnetu rozhodnú•, aby držite¾ tovaru tento tovar
pod colným doh¾adom znièil na vlastné náklady v lehote urèenej colným úradom,
b) rozhodne o znièení tohto tovaru a zabezpeèí jeho znièenie, ak mu nie je známy jeho držite¾; o znièení tohto tovaru colný úrad spíše záznam.
(2) Ak nesplní držite¾ tovaru povinnos• uloženú rozhodnutím pod¾a odseku 1 písm. a), colný úrad je oprávnený vyda• rozhodnutie o odòatí a znièení tovaru na
náklady držite¾a tovaru. Držite¾ tovaru je povinný uhra-

) Èl. 6 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003 z 22. júla 2003 o postupe colných orgánov pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatreniach pri tovare, ktorým sa tieto práva porušujú (Úradný vestník Európskej únie
L 196 z 2. 8. 2003).
17
) Èl. 3 Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94 v znení Nariadenia Rady (ES) è. 241/99.
18
) Èl. 37 Nariadenia Rady (ES) è. 2913/92 v znení ne skorších zmien a doplnkov.
19
) § 64 zákona è. 199/2004 Z. z.
20
) Èl. 50 Nariadenia Rady (ES) è. 2913/92 v znení ne skorších zmien a doplnkov.
21
) Èl. 6 Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94.
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di• náklady spojené s odòatím a znièením tovaru do
30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia colného úradu
o ich výške.
(3) Držite¾ tovaru môže tovar pod¾a odseku 1 prenecha• v prospech štátu, ak tým štátu nevzniknú neprimerané náklady.
(4) Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu je to var falzifikát alebo nedovolená napodobenina a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí, zhabaní alebo
o jeho znièení alebo ak sa tovar neprenechal v prospech
štátu pod¾a odseku 3, colný úrad prijme iné opatrenie
na ochranu práv oprávnenej osoby, ktoré zbaví držite¾a
tovaru ekonomického prospechu z obchodnej operácie
s týmto tovarom.
§ 11
(1) Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu je to var falzifikát alebo nedovolená napodobenina a colný
úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tohto tovaru, colný úrad môže na základe písomného súhlasu
oprávnenej osoby za podmienok ustanovených týmto
zákonom a osobitnými predpismi 22) takýto tovar bezodplatne poskytnú• na humanitárne úèely. Poskytnutím
tovaru na humanitárne úèely sa rozumie poskytnutie
tovaru na èinnosti uskutoèòované s cie¾om zaisti• základné potreby obyvate¾stva, ktoré sa ocitlo v •ažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté
mimoriadnou udalos•ou.
(2) Colný úrad môže pri tovare pod¾a odseku 1 pre vies• správu alebo vlastníctvo iba na zariadenia sociálnych služieb,23) zdravotnícke zariadenia,24) neziskovú
organizáciu 25) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je
podnikate¾om,26) ak tieto osoby preukázate¾ne poèas
najmenej jedného kalendárneho roka poskytujú starostlivos• v zariadeniach sociálnych služieb alebo
v zdravotníckych zariadeniach (ïalej len „nadobúdate¾“).
(3) Na úèely pod¾a odsekov 1 a 2 colné riadite¾stvo
zverejòuje ponuky o tovare pod¾a odseku 1 na svojej internetovej stránke. Colný úrad poskytne tovar nadobúdate¾ovi pod¾a poradia prijatých žiadostí.
(4) Nadobúdate¾ je povinný
a) za podmienok urèených colným úradom a na svoje
vlastné náklady zabezpeèi• odstránenie ochranných
známok pod¾a § 25 písm. b) alebo vykonanie iných
úprav spôsobom uvedeným v § 25 písm. c), znièenie
odstránených ochranných známok, odpadu a zvyškov po týchto úpravách, ak tento zákon neustanovuje inak,
22

Strana 2091

b) použi• tovar len na území Slovenskej republiky v súlade s ustanovenými alebo v zmluve dohodnutými
podmienkami,
c) prija• opatrenia na zabránenie zneužitiu tovaru
a jeho opätovnému uvedeniu do obehu,
d) evidova• a archivova• všetky doklady o prijatí tovaru
a o spôsobe naloženia s týmto tovarom, a to po dobu
troch rokov odo dòa poskytnutia tovaru; tým nie sú
dotknuté ustanovenia o evidencii pod¾a osobitných
predpisov.27)
(5) O poskytnutí tovaru pod¾a odsekov 1 a 2 colný
úrad uzavrie s nadobúdate¾om písomnú zmluvu,28) ktorá obsahuje najmä
a) druh a množstvo poskytnutého tovaru,
b) úèel, na ktorý má nadobúdate¾ tovar použi•,
c) podmienky, za ktorých sa tovar pod¾a odsekov 1 a 2
poskytuje,
d) upozornenie o následkoch porušenia povinností
ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi a o následkoch porušenia podmienok urèených colným úradom.
(6) Colný úrad je oprávnený kontrolova• u nadobúdate¾a tovaru plnenie podmienok, ku ktorým sa nadobúdate¾ zmluvne zaviazal. Nadobúdate¾ je povinný takýto
výkon kontroly umožni• a poskytnú• potrebnú súèinnos•. Na výkon kontroly sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 29)
§ 12
Priestupky a iné správne delikty
Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí
ten, kto
a) podá colné vyhlásenie na prepustenie falzifikátov
alebo nedovolených napodobenín do colného režimu
vo¾ný obeh, do colného režimu vývoz alebo do nie ktorého z režimov s podmieneèným oslobodením od
dovozného cla alebo podá žiados• na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo
v slobodnom sklade,
b) do siah ne po ru še ním col ných predpisov 30 ) pre pus te nie fal zi fi ká tov ale bo ne do vo le ných na po do be nín do col né ho re ži mu vo¾ ný obeh, do col né ho reži mu vý voz, do nie ktoré ho z col ných re ži mov
s pod mie neè ným oslo bo de ním od do voz né ho cla
ale bo podá žia dos• na ich spät ný vý voz ale bo ich
umies tne nie v slo bod nom pás me ale bo v slo bod nom skla de,
c) dovezie alebo vyvezie falzifikáty alebo nedovolené
napodobeniny,
d) nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom zais-

) Napríklad zá kon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení ne skorších predpisov, zákon è. 264/1999 Z. z. o technických po žiadavkách na vý robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23
) Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej po moci v znení neskorších predpisov.
24
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
25
) Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zá kona è. 35/2002 Z. z.
26
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
27
) Napríklad zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona è. 562/2003 Z. z.
28
) Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ne skorších predpisov.
29
) Zákon è. 199/2004 Z. z.
30
) § 2 písm. a) zákona è. 199/2004 Z. z.
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teným pod¾a tohto zákona alebo nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom poskytnutým na humanitárne úèely pod¾a tohto zákona.
Priestupky
§ 13
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá porušila tento zákon niektorým zo spôsobov uvedených v § 12,
ak nejde o trestný èin.
(2) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednávajú colné orgány. Na priestupky a na prejednanie priestupkov
sa použije všeobecný predpis o priestupkoch,31) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 14
Za priestupok možno uloži• tieto sankcie:
a) pokutu,
b) prepadnutie tovaru.
§ 15
(1) Za priestupok možno uloži• pokutu do
a) 100 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom
uvedeným v § 12 písm. a) až c),
b) 50 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. d).
(2) Pokutu za priestupok pod¾a § 12 písm. a) až c)
možno uloži• do dvoch rokov odo dòa, keï sa colný
úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená
napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo
dòa, keï k porušeniu tohto zákona došlo.
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§ 17
(1) Ak za priestupok nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpeènos• osôb alebo
majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad roz hodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe,
ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemožno za priestupok stíha•, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe,
ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je
známa.
(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnú•, ak od spáchania priestupku uplynuli dva roky.
(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.
§ 18
Na prejednanie priestupku je príslušný colný úrad,
v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa
dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak táto osoba nemá
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prejedná
priestupok colný úrad, v ktorého územnom obvode bol
priestupok zistený.
Iné správne delikty
§ 19
Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikate¾, ktorá konaním alebo
opomenutím poruší tento zákon niektorým zo spôsobov uvedených v § 12, ak nejde o trestný èin.
§ 20

(3) Pokutu za priestupok pod¾a § 12 písm. d) možno
uloži• do dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným pod¾a tohto zákona, najneskôr však do šiestich
rokov odo dòa, keï k porušeniu došlo.

Za iný správny delikt pod¾a § 19 možno uloži• tieto
sankcie:
a) pokutu,
b) prepadnutie tovaru.

(4) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpoètu.

§ 21

(5) Pokuta uložená za priestupok pod¾a tohto zákona
je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(1) Pokutu za iný správny delikt možno uloži• do
a) 2 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom
uvedeným v § 12 písm. a) až c),
b) 3 000 000 Sk za opakované porušenie tohto zákona
spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až c) alebo za porušenie tohto zákona vo väèšom rozsahu spôsobom
uvedeným v § 12 písm. a) až c),
c) 4 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom
uvedeným v § 12 písm. a) až c) opakovane vo väèšom
rozsahu,
d) 1 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom
uvedeným v § 12 písm. d).

§ 16
(1) Prepadnutie tovaru možno uloži•, ak tovar patrí
fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, a tovar
bol
a) použitý alebo urèený na spáchanie priestupku alebo
b) získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom.
(2) Prepadnutie tovaru možno uloži• do dvoch rokov
odo dòa, keï sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina.
(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.
(4) Prepadnutie tovaru možno uloži• samostatne alebo spolu s pokutou.
31

(2) Opakovaným porušením tohto zákona je také porušenie, ku ktorému došlo v lehote dvoch rokov odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikate¾ovi uložená sankcia za porušenie tohto zákona.
(3) Porušením tohto zákona vo väèšom rozsahu je ko-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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nanie, pri ktorom došlo k porušeniu práva oprávnenej
osoby, ak
a) colná hodnota dovážaného tovaru presahuje
1 000 000 Sk alebo
b) cena vyvážaného tovaru urèená pod¾a osobitného
predpisu 32) presahuje 1 000 000 Sk.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnú•, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynulo šes• rokov.

(4) Pri urèení výšky pokuty sa prihliadne na závažnos•, spôsob, dåžku trvania a následky protiprávneho
konania.

(1) Na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba – podnikate¾ alebo právnická osoba, jej organizaèná zložka alebo prevádzkareò sídlo alebo
miesto podnikania.

(5) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. a) až c) možno uloži•
do dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad dozvedel, že
tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo dòa, keï k porušeniu
došlo.
(6) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. d) možno uloži• do
dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným
pod¾a tohto zákona, najneskôr však do šiestich rokov
odo dòa, keï k porušeniu došlo.
(7) Pokuta uložená za iný správny delikt pod¾a tohto
zákona je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpoètu.
§ 22
(1) Prepadnutie tovaru možno uloži•, ak tovar patrí
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikate¾ovi,
ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, a tovar bol
a) použitý alebo urèený na spáchanie iného správneho
deliktu alebo
b) získaný iným správnym deliktom, alebo nadobudnutý za tovar získaný iným správnym deliktom.
(2) Prepadnutie tovaru možno uloži•, ak ide o iný
správny delikt
a) pod¾a § 12 písm. a) až c), do dvoch rokov odo dòa,
keï sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do
šiestich rokov odo dòa, keï k porušeniu došlo,
b) pod¾a § 12 písm. d), do dvoch rokov odo dòa, keï sa
colný úrad dozvedel o porušení podmienok na na kladanie s tovarom zaisteným pod¾a tohto zákona,
najneskôr však do šiestich rokov odo dòa, keï k porušeniu došlo.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.
§ 24

(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 nemá sídlo alebo
miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad,
v ktorého územnom obvode bol iný správny delikt zistený.
Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia
§ 25
Ak colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní
tovaru, ktorý je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, zabezpeèí na náklady osoby, ktorá sa dopustila
priestupku alebo iného správneho deliktu,
a) jeho znièenie,
b) odstránenie ochranných známok z tovaru, ak boli
ochranné známky umiestnené na inom tovare ako
na tovare, pre ktorý bola ochranná známka zapísaná, alebo
c) vykonanie iných úprav tovaru bez porušenia práv
duševného vlastníctva.
§ 26
(1) Colný úrad rozhodnutím urèí náklady na úkony
pod¾a § 25 a osobu povinnú ich uhradi•.
(2) Osoba pod¾a odseku 1 je povinná uhradi• náklady
do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o urèení
nákladov.
(3) Colný úrad rozhodnutím urèí náklady, na ktorých
úhradu sa oprávnená osoba zaviazala pod¾a § 4.

(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.

(4) Oprávnená osoba je povinná uhradi• náklady
pod¾a odseku 3 do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia pod¾a odseku 3.

(4) Prepadnutie tovaru možno uloži• samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 27

§ 23
(1) Ak za iný správny delikt nebola uložená sankcia
prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpeènos• osôb
alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad
rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar nepatrí fyzickej
osobe – podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá sa
dopustila iného správneho deliktu, alebo ak osoba, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, nie je známa.
32
33

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pod¾a
tohto zákona sa vz•ahuje všeobecný predpis o správ nom konaní.33)
§ 28
(1) Ak žiados• spåòa náležitosti pod¾a osobitného
predpisu,17) colné riadite¾stvo vyzve oprávnenú osobu,
aby v lehote 15 dní odo dòa doruèenia výzvy poskytla

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
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primerané zabezpeèenie na úhradu nákladov colných
orgánov spojených s uplatòovaním opatrenia a prípadne spôsobenej škody a nemajetkovej ujmy pod¾a oso bitného predpisu34) (ïalej len „zabezpeèenie oprávnenej
osoby“).
(2) Zabezpeèenie oprávnenej osoby a zabezpeèenie
poskytované držite¾om tovaru pod¾a osobitného
predpisu 35) možno vykona•
a) poskytnutím záruky ruèite¾om 36) alebo
b) zložením peòažných prostriedkov v hotovosti.
(3) Zabezpeèenie oprávnenej osoby možno použi• na
náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy len na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
(4) Ak colným orgánom nevznikli náklady spojené
s uplatòovaním opatrenia, škoda alebo nemajetková
ujma pod¾a osobitného predpisu,34) colné riadite¾stvo
prostriedky zo zabezpeèenia oprávnenej osoby bez zbytoèného odkladu oprávnenej osobe vráti alebo uvo¾ní.
(5) Proti výške zabezpeèenia oprávnenej osoby pod¾a
odseku 1 môže oprávnená osoba poda• námietky colnému riadite¾stvu do 15 dní odo dòa doruèenia výzvy.
Proti rozhodnutiu colného riadite¾stva o námietkach
nemožno poda• odvolanie.
(6) Proti výške zabezpeèenia poskytovaného držite¾om tovaru pod¾a osobitného predpisu35) môže držite¾
tovaru poda• námietky colnému riadite¾stvu do 15 dní
odo dòa doruèenia výzvy. Proti rozhodnutiu colného
riadite¾stva o námietkach nemožno poda• odvolanie.
(7) Colné riadite¾stvo v lehote troch pracovných dní
odo dòa poskytnutia zabezpeèenia oprávnenej osoby
pod¾a odseku 1 oznámi príslušnému colnému úradu,
že má prija• opatrenie, a urèí lehotu, poèas ktorej sa má
prijaté opatrenie uplatòova•. Colné riadite¾stvo bez
zbytoèného odkladu upovedomí oprávnenú osobu o zaslaní oznámenia.

§ 29
Náhrada nákladov colných orgánov
(1) Oprávnená osoba je povinná nahradi• náklady
colných orgánov spojené s úèelným uplatòovaním
opatrenia pod¾a tohto zákona.
(2) Náklady uhradené oprávnenou osobou pod¾a odseku 1 sa považujú za náklady potrebné na úèelné
uplatòovanie práva pod¾a osobitného predpisu.37)
§ 30
Na konanie zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa použijú doterajšie predpisy.
§ 31
Lehoty, ktoré zaèali plynú• pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie
práv pod¾a doterajších predpisov, aj keï zaènú plynú•
po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona, sa posudzujú
pod¾a doterajších predpisov.
§ 32
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon è. 271/2001 Z. z. o opatreniach
proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri do voze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.
§ 33
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii okrem § 4 a § 26 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. júla 2004. Ustanovenia § 28 a 29
strácajú úèinnos• 30. júna 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

34

)
)
36
)
37
)

35
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Èl. 3 ods. 6 Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94.
Èl. 7 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) è. 3295/94 v znení Nariadenia Rady è. 241/99.
§ 546 až 550 Obèianskeho zákonníka.
§ 142 Obèianskeho súdneho poriadku.
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201
ZÁKON
z 10. marca 2004,
ktorým sa mení a dopåòa 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 neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
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. a zákona è. 212/ 2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
2. § 8 vrátane nadpisu znie:
„§ 8
Skúšobná doba
Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej
službe alebo v doèasnej štátnej službe sa urèí skúšobná
doba, najkratšie na tri mesiace a najdlhšie na 18 mesiacov. Skúšobná doba je súèas•ou prípravnej štátnej služby
a doèasnej štátnej služby a nesmie sa dodatoène predlžova• ani skracova•. Do skúšobnej doby sa zapoèítavajú doby uvedené v § 7 ods. 3.“.
3. V § 12 ods. 1 sa vypúš•a slovo „všeobecného“ a slovo „štúdia“ sa nahrádza slovami „študijného odboru“.
4. V § 12 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúš•a slovo „všeobecného“.
5. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (ïalej len
„úplné stredné vzdelanie“),1a)“.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení ne skorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon
è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová
„alebo absolutóriom“.
8. V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) vysokoškolského vzdelania, ak absolvoval vysokú
školu v študijnom programe príslušného stupòa
a vykonal štátne skúšky.“.
9. V § 12 ods. 4 sa slová „požadovaný druh vysokoškolského štúdia“ nahrádzajú slovami „požadovaný
stupeò vysokoškolského vzdelania“.
10. V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúš•a slovo „všeobecného“.
11. V § 14 ods. 1 sa vypúš•a písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).
12. V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovažuje obèan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo bol právoplatne odsúdený na
nepodmieneèný trest odòatia slobody. Bezúhonnos• sa
v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra
trestov.5)“.
13. V § 14 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. a) až d)
a g)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a) až d) a f)“.
14. V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Služobný úrad je oprávnený na úèely zistenia, èi
obèan spåòa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúva• 8) o jeho osobe tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rodné èíslo, titul, vedeckú hodnos•,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d) štátnu príslušnos• a jej zmeny,
e) èíslo obèianskeho preukazu, miesto jeho vydania,
f) vzdelanie, preh¾ad navštevovaných škôl,
g) jazykové vedomosti,
h) zamestnanie, sídlo zamestnávate¾a,
i) preh¾ad predchádzajúcich zamestnávate¾ov aj s pracovným zaradením,
j) vykonávanie podnikate¾skej èinnosti,
k) miesto a èas základnej vojenskej služby, ïalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpeènostnom
zbore alebo ozbrojenom zbore, dosiahnutú hodnos•,
l) všetky vznesené obvinenia z trestného èinu voèi osobe,
m) postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n) závislos• od požívania alkoholických nápojov a iných
návykových látok.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

15. § 14 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:

Strana 2096

Zbierka zákonov è. 201/2004

„(6) Na úèely odseku 4 je služobný úrad oprávnený
spracúva• a uchováva• osobné údaje o policajtovi pod¾a
odseku 5 po celý èas trvania služobného pomeru.“.
16. V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Z informatívneho pohovoru sa vyhotovuje písomný záznam.“.
17. V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Obèan, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru je povinný predloži• aj doklad o dobách
pod¾a § 20 ods. 3 a § 86 ods. 7; to neplatí, ak v predchádzajúcom služobnom pomere vykonával štátnu službu
v tej istej zložke.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa oznaèujú ako odseky 5 až 9.
18. V § 16 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) dåžku základného èasu služby v týždni.“.
19. V § 21 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre
ktorú je urèený kvalifikaèný predpoklad úplného stredného vzdelania, policajt sa vymenuje do hodnosti strážmajstra.
(2) Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre
ktorú je urèený kvalifikaèný predpoklad vysokoškolského
vzdelania prvého stupòa, policajt sa vymenuje do hodnosti podporuèíka.
(3) Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre
ktorú je urèený kvalifikaèný predpoklad vysokoškolského
vzdelania druhého stupòa, je policajt vymenovaný do hodnosti poruèíka. Ak pred prijatím do služobného pomeru
vykonával èinnosti v odbore, v ktorom dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupòa a ktorý zodpovedá
funkcii, do ktorej má by• ustanovený alebo vymenovaný,
môže by• vymenovaný do hodnosti nadporuèíka alebo do
vyššej hodnosti, najvyššie však do hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný.“.
20. V § 22 ods. 1 v tretej vete sa slová „možno ho vymenova•“ nahrádzajú slovami „vymenuje sa“.
21. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „získané bakalárskym štúdiom“ nahrádzajú slovami „prvého stupòa“
a slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym
štúdiom alebo doktorským štúdiom“ sa nahrádzajú
slovami „druhého stupòa“.
22. V § 23 sa vypúš•a odsek 3.
23. V § 24 ods. 1 písm. c) v prvom bode sa slová „získané bakalárskym štúdiom“ nahrádzajú slovami „prvého stupòa“.
24. V § 24 ods. 1 písm. d) v prvom bode sa slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom
alebo doktorským štúdiom“ nahrádzajú slovami „druhého stupòa“.
25. V § 34 ods. 2 sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupòa“ a slová „získané
magisterským štúdiom“ sa vypúš•ajú.
26. V § 34 ods. 3 sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupòa“ a slová „získané
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magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo
doktorským štúdiom“ sa vypúš•ajú.
27. V § 34 ods. 4 sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupòa“ a slová „získané
magisterským štúdiom“ sa vypúš•ajú.
28. V § 35 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
„h) nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènos•ami príslušného stupòa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie.“.
29. V § 35 ods. 2 sa za slová „inšpekènej služby“ vkladajú slová „a ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, aj
nadriadeného,“.
30. V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo sa
zrušila doterajšia funkcia policajta a vytvorila sa nová
funkcia s rovnakou náplòou èinnosti v inom mieste výkonu štátnej služby.“.
31. V § 35 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak policajtovi patrí náhrada za stratu na služobnom plate
pod¾a osobitného predpisu.10c)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10c znie:

„10c ) § 20 zákona è. 328 /2002 Z. z.“.

32. V § 36 ods. 1 a 2 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „šes• mesiacov“.
33. V § 43 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
„f) nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènos•ami príslušného stupòa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie, a nemožno ho
previes• alebo preloži• na inú vo¾nú funkciu v štátnej
službe.“.
34. V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj tehotná policajtka a matka do konca deviateho mesiaca po pôrode, ak ju nie je možné doèasne
previes• z dôvodu tehotenstva a materstva na výkon
štátnej služby, ktorá je pre òu vhodná.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa oznaèujú ako odseky 4 až 6.
35. V § 43 ods. 4 písm. a) sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a 3“.
36. V § 43 ods. 5 sa slová „nároku na starobný dôchodok“ nahrádzajú slovami „na skonèenie služobného
pomeru pod¾a § 192 ods. 2“.
37. V § 44 odsek 1 znie:
„(1) Do neplatenej zálohy sa zaraïujú policajtky a policajti, ktorým bola udelená rodièovská dovolenka pod¾a § 152 ods. 2, a policajti, ktorým bol prerušený výkon funkcie pod¾a odseku 2.“.
38. V § 44 ods. 2 sa vypúš•a písmeno m). Doterajšie
písmená n) až s) sa oznaèujú ako písmená m) až r).
39. V § 46 odsek 1 znie:
„(1) Policajt sa musí doèasne pozbavi• výkonu štátnej
služby, ak by jeho ïalšie ponechanie vo výkone štátnej
služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo
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priebeh objasòovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že
a) porušil služobnú povinnos• zvláš• hrubým spôsobom, alebo
b) spáchal trestný èin.“.
40. V § 46 ods. 2 tretia veta znie: „Doèasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na èas výkonu
väzby policajta.“.
41. § 46 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Nadriadený nariadi policajtovi, ktorý bol doèasne
pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval
v mieste trvalého pobytu alebo v inom mieste v èase
zodpovedajúcom dåžke základného èasu služby v týždni pod¾a § 64 ods. 1. Policajt, ktorý bol doèasne pozbavený výkonu štátnej služby, môže sa doèasne vzdiali•
z urèeného miesta z dôvodov uvedených v § 80 až 83;
o tom je povinný vopred informova• nadriadeného.
(8) Obmedzenie pod¾a odseku 5 sa vz•ahuje aj na policajta poèas zaradenia v neplatenej zálohe.“.
42. V § 48 sa odsek 3 dopåòa písmenami r) až t), ktoré
znejú:
„r) oznámi• bez zbytoèného odkladu nadriadenému
stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu alebo služobného odznaku,
s) podrobi• sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie
zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon štátnej
služby,
t) nastúpi• do výkonu štátnej služby bezodkladne po
zrušení rozhodnutia o skonèení služobného pomeru
a oboznámi• s týmto rozhodnutím bezprostredne
nadriadeného.“.
43. V § 48 ods. 6 sa za slovo „nesmie“ vkladajú slová
„popri výkone funkcie policajta vykonáva• žiadnu inú
platenú funkciu,“ a za slovo „legendou“ sa vkladajú slová „alebo ak èlenstvo policajta v orgáne právnickej osoby vyplýva zo zákona13aa)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) Napríklad zákon è. 280/1997 Z. z. o Spoloènej zdravotnej
pois•ovni v znení neskorších predpisov.“.

44. V § 48 odsek 7 znie:
„(7) Obmedzenie pod¾a odseku 6 sa nevz•ahuje na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na vedeckú èinnos•, pedagogickú èinnos•, lektorskú èinnos•, prednášate¾skú
èinnos•, prekladate¾skú èinnos•, publicistickú èinnos•, literárnu èinnos•, športovú èinnos• alebo ume leckú èinnos•, èinnos• vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci,
oddielových vedúcich, vychovávate¾ov, inštruktorov,
prípadne stredných zdravotníckych zamestnancov
v táboroch pre deti a mládež, èinnosti sprostredkovate¾ov a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu
vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilos•
na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na
právne úkony, na èinnos• policajta v poradnom orgáne
vlády a vykonávanie funkcie èlena volebnej komisie
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alebo funkcie èlena referendovej komisie alebo èlena
komisie pre ¾udové hlasovanie o odvolaní prezidenta
Slovenskej republiky, na èinnos• èlena v rozkladovej
komisii, èinnos• osôb prizvaných na výkon doh¾adu
alebo kontroly pod¾a osobitného zákona,13ab) vykonávanie funkcie èlena orgánu Úradu pre finanèný trh, 13ac )
Fondu ochrany vkladov13ac) alebo Garanèného fondu
investícií13ac) a na èinnos• èlena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej
spôsobilosti civilného leteckého personálu. Èinnos•
znalca alebo tlmoèníka môže policajt vykonáva• len vtedy, ak sa táto èinnos• vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj, pre Národnú banku Slovenskej republiky13ad) a pre Úrad pre finanèný
trh.13ae)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 13ab až 13ae znejú:

„13ab) Napríklad § 3 ods. 1 písm. a) a § 12 až 18 zákona è. 96/2002
Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zá konov.
13ac
) Napríklad § 7 ods. 7, § 10 ods. 3 a 14 zákona è. 96/2002 Z. z.
13ad
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení ne skorších predpisov.
13ae
) Zákon è. 96/2002 Z. z.“.

45. V § 48a ods. 3 písm. a) sa vypúš•ajú slová „jeho
die•a•a a manžela policajta pod¾a odseku 8,“.
46. Doterajší text § 53 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa policajtovi ukladá disciplinárne opatrenie
pod¾a odseku 1 písmena b) za konanie, ktoré má znaky
priestupku, nesmie prekroèi• jeho úhrnná výška hornú
hranicu pokuty, ktorá je za toto konanie ustanovená
osobitným zákonom.14a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

47. V § 55 ods. 1 a 3, v § 56 ods. 3 a v § 102 ods. 4
písm. a) sa za slová „v § 53“ vkladajú slová „ods. 1“.
48. § 64 vrátane nadpisu znie:
„§ 64
Dåžka základného èasu služby v týždni
(1) Dåžka základného èasu služby v týždni je 40 hodín,
ak ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Dåžka základného èasu služby v týždni, ktorý je rozvrhnutý nerovnomerne, ak policajt vykonáva štátnu službu nepretržite alebo v zmenách, ustanovuje sa na 38 hodín.
(3) Súèas•ou základného èasu služby v týždni sú sviatky, ktoré sú dòami pracovného pokoja17) (ïalej len „sviatok“).
(4) Deò, keï policajt nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deò služby a z toho dôvodu je pre neho tento deò dòom služobného pokoja, považuje sa za deò výkonu štátnej služby.
(5) Nadriadený môže urèi• policajtovi kratší èas služby
v týždni alebo ho inak vhodne upravi•, ak o to policajt požiada zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov a ak
tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby; ak bol poli-
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cajtovi urèený kratší èas služby, patrí mu služobný príjem
zodpovedajúci tomuto kratšiemu èasu služby.“.

58. V § 80 ods. 5 písm. d) sa za slovo „za“ vkladá slovo
„bezodplatnú“.

49. V § 65 ods. 2 sa v druhej vete za slová „v týždni“
vkladajú slová „a ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej
služby, aj o zaèiatku a konci èasu jednotlivej služby pri
rovnomernom rozvrhnutí základného èasu služby
v týždni“.

59. V § 81 ods. 1 písm. d) sa slová „sedem dní, pokia¾
potreba ošetrovania“ nahrádzajú slovami „devä• po
sebe idúcich kalendárnych dní, pokia¾ potreba ošetrovania alebo starostlivosti“ a za èíslo „14“ sa vkladajú
slová „po sebe idúcich kalendárnych“.

50. V § 65 ods. 4 sa vypúš•a druhá a tretia veta.
51. V § 65 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7,
ktoré znejú:
„(5) Zmenovým režimom je spôsob organizácie služby, pri ktorom policajti jeden druhého striedajú na rovnakom mieste výkonu štátnej služby alebo na urèenom
mieste výkonu štátnej služby pod¾a urèeného rozvrhu
a v priebehu urèeného obdobia, dní alebo týždòov vykonávajú štátnu službu v rôznom èase.

60. V § 81 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladá nový
štvrtý bod, ktorý znie:
„4. pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s policajtom v èase
úmrtia v domácnosti, služobné vo¾no sa poskytne
na nevyhnutne potrebný èas, najviac na jeden
deò, a na ïalší deò, ak policajt obstaráva pohreb
tejto osoby,“
Doterajší štvrtý bod sa oznaèuje ako piaty bod.

(6) Ak je základný èas služby v týždni rozvrhnutý tak, že
sa v òom policajti vzájomne striedajú v dvoch zmenách
v rámci 24 hodín idúcich po sebe, ide o dvojzmenný režim.
Za trojzmenný režim sa považuje režim, v ktorom sa policajti vzájomne striedajú v troch zmenách v rámci 24 hodín
idúcich po sebe. Za nepretržitý režim sa považuje režim,
ktorý si vyžaduje výkon štátnej služby 24 hodín denne po
sedem dní v týždni.

61. V § 81 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „na nevyhnutne potrebný èas, najviac však“.

(7) Základný èas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. So zmenou rozvrhnutia základného èasu služby v týždni musí by•
policajt oboznámený najneskôr tri dni pred nástupom do
služby. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže nadriadený výnimoène urèi• nástup takej služby aj v èase
kratšom ako tri dni pred nástupom zmeny.“.

63. V § 81 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému policajtovi preloženému na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby z dôvodu uvedeného v § 35
ods. 1 písm. a), b), e) alebo f), ktorý z tohto dôvodu
žije odlúèene od rodiny a nemôže k rodine denne dochádza•, najviac 15 dní v kalendárnom roku; služobné vo¾no sa poskytuje po èastiach, z ktorých jedna
èas• spravidla nepresahuje dva dni,
b) na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo
majetkových vecí, ktoré nemožno vybavi• mimo èasu
výkonu štátnej služby, ak by policajtovi inak vznikla
ujma v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac na
jeden deò.“.

Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 8.
52. V § 65 ods. 8 sa slová „štátne sviatky a dni pracovného pokoja ustanovené osobitným predpisom 17)
(ïalej len „sviatok“)“ nahradzujú slovom „sviatky“.
53. V § 73 odsek 5 znie:
„(5) Nadriadený nemôže urèi• èerpanie dovolenky
v èase, keï je policajt doèasne neschopný na výkon
štátnej služby pre chorobu alebo úraz, a v èase, keï je
na materskej alebo rodièovskej dovolenke. Poèas trvania dôležitých osobných prekážok v štátnej službe
môže nadriadený urèi• policajtovi èerpanie dovolenky
len na jeho žiados•.“.
54. V § 74 ods. 1 sa v druhej vete za slovami „nástupom na“ vkladajú slová „materskú alebo“.
55. V § 80 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „vyplývajúcej
z volenej platenej funkcie poslanca obecného zastupite¾stva a starostu obce alebo“.
56. V § 80 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy okrem èinnosti súdneho znalca a tlmoèníka,“.
57. V § 80 ods. 5 písm. c) sa slová „a do obecného zastupite¾stva“ nahrádzajú slovami „, pri vo¾be prezidenta Slovenskej republiky, pri referende a pri vo¾bách do
orgánov územnej samosprávy“.

62. V § 81 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) pri znemožnení dopravy policajta do miesta výkonu
štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné vo¾no poskytne na nevyhnutne potrebný èas, najviac však na jeden deò.“.

64. V § 82 odsek 1 znie:
„(1) Policajtovi, ktorý so súhlasom služobného úradu
študuje pri výkone štátnej služby, nadriadený je povinný poskytnú• služobné vo¾no s nárokom na služobný
plat za týchto podmienok a v tomto rozsahu:
a) v nevyhnutne potrebnom èase na úèas• na štúdium,
študijné sústredenia alebo na konzultácie pod¾a
schváleného študijného programu,
b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky uvedenej v písmenách c) až f),
c) pä• kalendárnych dní na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, závereènej pomaturitnej skúšky a na
prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy
a obhajoby absolventskej práce, na prípravu a vykonanie závereènej skúšky základného policajného
vzdelania alebo špecializovaného policajného vzdelania, na prípravu a vykonanie závereènej skúšky špecializaènej prípravy lekárov,
d) 50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnych skúšok vrátane prípravy a obhajoby závereènej
práce vo vysokoškolskom štúdiu prvého stupòa, vo
vysokoškolskom štúdiu druhého stupòa a vo vysoko-
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školskom štúdiu spájajúcom prvé dva stupne do jedného celku,
e) 20 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie rigoróznej skúšky vrátane prípravy a obhajoby rigoróznej
práce,
f) 50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štát nych skúšok vrátane prípravy a obhajoby závereènej
práce vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupòa.“.
65. V § 82 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa oznaèujú ako odseky 2 až 8.
66. V § 82 ods. 6 sa vypúš•ajú slová „s výnimkou služobného vo¾na urèeného na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, závereènej pomaturitnej skúšky, ab solventskej skúšky, štátnej skúšky, rigoróznej skúšky
a dizertaènej skúšky“.
67. § 82a sa vypúš•a.
68. V § 83 ods. 1 písm. b) sa slová „alebo do obecného
zastupite¾stva, alebo pri vo¾be starostu obce“ nahrádzajú slovami „,prezidenta Slovenskej republiky, pri
referende a pri vo¾bách do orgánov územnej samosprávy“.
69. V § 83 ods. 1 písm. c) sa vypúš•ajú slová „, súdneho znalca, tlmoèníka“.
70. V § 83 ods. 2 sa za slová „potrebný èas“ vkladajú
slová „najviac na 60 dní v kalendárnom roku“.
71. V § 84 ods. 1 písm. r) sa slovo „a“ nahrádza èiarkou.
72. V § 84 sa odsek 1 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
„t) odmena.“.
73. V § 85 ods. 4 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súèasne mu písomne urèí popis jeho služobnej èinnosti“.
74. V § 85 ods. 5 znie:
„(5) Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný
plat zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, upravia sa funkèné platy uvedené v odseku 3 o percento zodpovedajúce tomuto zvýšeniu.
Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny
rok, poèínajúc rokom 2004; funkèný plat pod¾a prvej
vety sa zaokrúh¾uje na celé desa•koruny smerom na hor.“.
75. V § 86 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúš•ajú slová „ak je
priznaná rozhodnutím príslušného služobného úradu“.
76. V § 86 ods. 3 písm. e) sa za slová „zodpovedajúca
dåžke“ vkladajú slová „materskej dovolenky alebo“ a za
slová „dåžke rodièovskej dovolenky“ sa vkladajú slová
„alebo ïalšej materskej dovolenky“.
77. V § 86 ods. 3 písmeno g) znie:
„g) štúdia študijného programu tretieho stupòa21) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na
úspešný výkon požadovanej služobnej èinnosti.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 2 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
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78. Odkaz 22 vrátane poznámky pod èiarou sa vy púš•ajú.
79. V § 86 ods. 5 písm. e) sa slová „jeden deò“ nahrádzajú slovami „jednu pätinu základného èasu služby
v týždni pod¾a § 64 ods. 1 alebo ods. 2“.
80. § 86 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Zapoèítanie zapoèítate¾nej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru a jej
prehodnotenie vykoná pri každom prevedení na inú
funkciu alebo pri preložení na inú funkciu.“.
81. V § 87 odsek 1 znie:
„(1) Policajtom patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnos•
Sk mesaène
strážmajster
nadstrážmajster
podpráporèík – podporuèík
práporèík – poruèík
nadpráporèík – nadporuèík
kapitán
major
podplukovník
plukovník
generál

3 800
4 100
4 700
5 000
5 300
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400.“.

82. V § 89 ods. 1 sa èíslo „47“ nahrádza èíslom „57“.
83. V § 91 odsek 4 znie:
„(4) Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do
výšky ustanoveného limitu pod¾a odsekov 1 a 2 a zaokrúh¾uje sa na celé desa•koruny smerom nahor.“.
84. V § 98 odsek 1 znie:
„(1) Ak policajt vykonáva štátnu službu nad základný
èas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu takej
služby príplatok, ktorý tvorí príslušná èas• služobného
platu priznaného v èase výkonu štátnej služby nad základný èas služby v týždni zvýšený o 20 %, a ak ide
o deò služobného pokoja, zvýšený o 50 %.“.
85. V § 99 sa slová „vo výške 25 % zo sumy, ktorá
predstavuje 1/165“ nahrádzajú slovami „v sume 25 %
z príslušnej èasti“.
86. V § 100 sa slová „vo výške 30 % zo sumy, ktorá
predstavuje 1/165“ nahrádzajú slovami „v sume 30 %
z príslušnej èasti“.
87. V § 101 sa slová „vo výške 1/165“ nahrádzajú slovami „v sume príslušnej èasti“.
88. V § 102 ods. 2 písm. a) sa na zaèiatku vkladajú
slová „materskej a“.
89. V § 102 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) prerušenia výkonu funkcie,“.
90. V § 102 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za doèasne
neschopného a
1. nevznikol mu nárok na náhradu služobného
platu 10) alebo
2. ktorý poèas doèasnej neschopnosti porušil lieèebný režim,“.
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91. V § 102 ods. 4 písm. f) sa slová „jeden deò“ nahrádzajú slovami „jednu pätinu základného èasu služby
v týždni pod¾a § 64 ods. 1 alebo ods. 2,“.

100. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 10“, slová „ § 43 ods. 3“ sa
nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 4“.

92. V § 102 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
„g) ktorý bol doèasne pozbavený výkonu štátnej služby,
ak policajtovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol
jeho služobný plat skrátený.“.

101. V § 109 ods. 9 sa slová „ § 84 ods. 1 písm. a) až m)
a písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 84 ods. 1 písm. a) až
m) a písm. s) a t)“.

93. Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 102a
Odmena
(1) Policajtovi možno udeli• odmenu za
a) kvalitné plnenie úloh a za vykonanie služobných úloh
nad rozsah zverených èinností,
b) splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred urèenej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.
(2) Policajtovi možno udeli• odmenu za dlhodobé dosahovanie ve¾mi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby
až do výšky služobného príjmu pod¾a § 84 ods. 1 písm. a)
až m) pri
a) dosiahnutí 50 rokov veku,
b) prvom skonèení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok40b) alebo na výsluhový dôchodok,40a)
c) prvom skonèení služobného pomeru po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok40b) alebo na invalidný výsluhový dôchodok.40a)“.
94. V § 103 ods. 1 sa slová „zo sumy, ktorá predstavuje 1/165“ nahrádzajú slovami „z príslušnej èasti.“.
95. V § 104 sa vypúš•ajú odseky 3 a 4.
96. § 107 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) V Slovenskej informaènej službe sa ustanovenia
odsekov 3 a 4 neuplatòujú.“.
97. V § 108 písm. i) èas• vety za bodkoèiarkou znie:
„u policajtov, ktorí nesplnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok,24a ) aj príspevok na poistenie v nezamestnanosti.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 38 zákona è. 328/2002 Z. z.“.

98. V § 109 odsek 2 znie:
„(2) Èas•ou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahranièí, je na tieto
úèely 60 % služobného príjmu pod¾a § 84 ods. 1
písm. a) až m). Zostávajúca èas• 40 % služobného príjmu pod¾a § 84 ods. 1 písm. a) až m) sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa pos kytujú aj príplatky pod¾a § 84 ods. 1 písm. n) až r), ïalší
služobný plat pod¾a § 84 ods. 1 písm. s), odmena pod¾a
§ 84 ods. 1 písm. t) a peòažná náhrada za služobnú pohotovos• pod¾a § 84 ods. 3.“.
99. V § 109 ods. 3 sa za slová „ïalší služobný plat
pod¾a § 84 ods. 1 písm. s)“ vkladá èiarka a slová „odmena pod¾a § 84 ods. 1 písm. t)“.

102. V § 110 ods. 2 sa za slová „náhrada výdavkov“
vkladajú slová „pri výkone štátnej služby v zahranièí“
a za slovo „kontroly“ sa vkladajú slová „alebo sprevádzaním vlaku25a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 59b a 59c zákona è. 57/1998 Z. z. o Železniènej polícii
v znení neskorších predpisov.“.

103. V § 110 odsek 3 znie:
„(3) Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej
služby v zahranièí, okrem policajta vyslaného na denné
štúdium do školy v zahranièí a policajta vyslaného na
výkon štátnej služby v zahranièí v rámci jednotky medzinárodných mierových misií alebo medzinárodných
policajných zborov, patria náhrady súvisiace so zahraniènou služobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu štátnej služby v zahranièí pod¾a osobitného predpisu.25b)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25b znie:
„25b) § 18 až 32 zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.

104. § 110 sa dopåòa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej
služby v zahranièí do medzinárodnej mierovej misie
alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami, patrí denná náhrada výdavkov v cudzej mene vo výške od 60 do 160
EUR. Výšku dennej náhrady výdavkov urèí minister.
(5) Na policajta vyslaného do medzinárodnej mierovej
misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami sa nevz•ahujú
ustanovenia § 111 až 119, § 121 až 128 a § 130 až 134 zákona.
(6) Ak policajtovi vyslanému do medzinárodnej mierovej
misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami denné náhrady
výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia, denné náhrady výdavkov pod¾a odseku 4 mu nepatria.
(7) Ak policajtovi vyslanému na výkon štátnej služby
v zahranièí k medzinárodnej organizácii denné náhrady
výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia, ustanovenia odseku 4 a § 111 až 119, § 121 až 128 a § 130 až 134
zákona sa na neho nevz•ahujú.“.
105. V nadpise § 128 sa za slovo „kontroly“ vkladajú
slová „alebo sprevádzania vlaku“.
106. V § 128 ods. 1 sa za slovo „kontrolu“ vkladajú
slová „alebo sprevádzanie vlaku“.
107. V § 129 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Platnos• náhrady formou nepeòažného plnenia
je najviac 24 mesiacov odo dòa vzniku nároku. Náhrada formou nepeòažného plnenia sa policajtovi a poli-
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cajtke preplatí najviac do výšky 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súèastí
a) pri skonèení služobného pomeru,
b) za dobu, poèas ktorej im bolo nariadené alebo povolené nadriadeným používa• poèas služby na prechodné
obdobie výhradne obèiansky odev,
c) policajtke poèas tehotenstva, poèas ktorého používala obèiansky odev,
d) policajtke pri nástupe na rodièovskú dovolenku,
e) pri zaradení do zálohy pod¾a § 40 ods. 3 písm. a) až c),
f) ak vykonáva štátnu službu v obèianskom odeve,
v služobnej rovnošate striedavo s obèianskym ode vom alebo ak pri výkone štátnej služby používa obèiansky odev striedavo s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.“.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa oznaèujú ako odseky 11
až 13.
108. V § 129 odsek 11 znie:
„(11) Naturálne náležitosti a peòažný príspevok nepatria policajtovi za dobu, ktorá sa nezapoèítava do
doby výsluhy rokov v hodnosti pod¾a § 20 ods. 3, a policajtovi poèas materskej alebo rodièovskej dovolenky.“.
109. V § 129 ods. 13 sa slová „policajtov Národného
bezpeènostného úradu“ nahrádzajú slovami „príslušníkov bezpeènostného úradu“.
110. V § 130 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1) Ak priznanie platových náležitostí a ïalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za
vykonávanie štátnej služby sa posudzuje aj èas
a) èerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky alebo preventívnej rehabilitácie,
b) keï policajt nevykonáva štátnu službu, pretože je
sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deò výkonu
štátnej služby,
c) náhradného vo¾na za výkon štátnej služby nad základný èas služby v týždni,
d) služobného vo¾na pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak policajtovi nebola
poskytnutá náhrada služobného platu alebo iná náhrada,
e) služobného vo¾na pre dôležité osobné prekážky
v štátnej službe,
f) služobného vo¾na pre dôležité osobné prekážky
v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone
štátnej služby,
g) odborného školenia,
h) prestávky v službe,
i) prestávky na dojèenie,
j) služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného èasu služby
policajta v jednotlivých dòoch.
(2) Príslušnou èas•ou služobného platu na úèely tohto
zákona pri 40-hodinovom základnom èase služby v týždni
je 1/175 služobného platu pod¾a § 84 ods. 1 písm. a) až m)
a pri 38-hodinovom základnom èase služby v týždni
1/165 služobného platu pod¾a § 84 ods. 1 písm. a) až m).“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa oznaèujú ako odseky 3 až 7.
111. V § 136 písm. d) sa za slovo „látky“ vkladajú slová „, požívatiny a lieèivá, ktoré obsahujú alkohol a iné
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návykové látky,“ a za slová „kde sa vykonáva štátna
služba,“ sa vkladajú slová „ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, minister môže povoli• požívanie alkoholu, požívatín a lieèiv obsahujúcich alkohol,“.
112. V § 136 písm. e) sa za slovo „služby“ vkladajú
slová „dychovej skúške, prípadne aj“.
113. V § 141 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré
znie:
„k) zabezpeèi• vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpeèenia prostriedkov umožòujúcich privola• rýchlu lekársku
pomoc.“.
114. V § 142 ods. 3 sa slová „pod¾a tohto zákona“ nahrádzajú slovami „v tej zložke (§ 1 ods. 1), ktorá mu
umožnila získa• alebo zvýši• vzdelanie,“.
115. V § 148 ods. 1 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“ a vypúš•ajú sa slová „na výkon štátnej
služby v noci,“.
116. § 149 znie:
„§ 149
(1) Ak tehotná policajtka vykonáva štátnu službu, ktorej výkon sa tehotným policajtkám zakazuje alebo ktorý
pod¾a lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnos•, je služobný úrad povinný vykona• doèasnú úpravu podmienok
výkonu jej štátnej služby.
(2) Ak doèasná úprava pod¾a odseku 1 nie je možná,
služobný úrad je povinný oslobodi• tehotnú policajtku od
výkonu štátnej služby v noci alebo doèasne ju previes• na
výkon štátnej služby, ktorá je pre òu vhodná a pri ktorej
môže dosahova• rovnaký služobný plat ako pri výkone
štátnej služby, ktorú vykonávala pred prevedením, a ak to
nie je možné, zaradi• ju do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov.
(3) Ak policajtka dosahuje pri výkone štátnej služby
z dôvodov uvedených v odseku 2 nižší služobný plat, patrí
jej vyrovnávacia dávka pod¾a osobitného predpisu.35)
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako o matke
do konca deviateho mesiaca po pôrode.“.
117. V § 152 ods. 1 prvej vete sa slovo „rodièovská“
nahrádza slovom „materská“.
118. V § 152 ods. 2 prvej vete sa slová „policajtke alebo policajtovi“ nahrádzajú slovami „policajtke, policajtovi alebo policajtke a policajtovi“.
119. V § 152 ods. 3 až 5 sa slová „rodièovskú“, „rodièovskej“ a „rodièovská“ nahrádzajú slovami „materskú“, „materskej“ a „materská“.
120. V § 153 ods. 2 sa za slová „osamelú policajtku“
vkladajú slová „alebo osamelého policajta“ a v druhej
vete sa slovo „keï“ nahrádza slovom „kým“.
121. Nadpis nad § 154 znie:

Strana 2102

Zbierka zákonov è. 201/2004

„Materská dovolenka a rodièovská
dovolenka v osobitných prípadoch“.
122. V § 154 odsek 1 znie:
„(1) Ak die•a bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené v dojèenskom ústave alebo v zariadení zdravotníckej
starostlivosti a policajtka alebo policajt zatia¾ nastúpi
výkon štátnej služby, preruší sa týmto nástupom materská alebo rodièovská dovolenka; u policajtky sa tak
môže sta• najskôr po uplynutí šiestich týždòov odo dòa
pôrodu. Jej nevyèerpaná èas• sa policajtke alebo policajtovi poskytne odo dòa, keï prevzal die•a zo zariadenia opä• do svojej starostlivosti a prestal z tohto dôvodu
vykonáva• štátnu službu, nie však dlhšie ako do troch
rokov veku die•a•a, a ak ide o dlhodobo •ažko zdravotne
postihnuté die•a vyžadujúce mimoriadnu, osobitne nároènú starostlivos•, do siedmich rokov veku die•a•a.“.
123. V § 154 ods. 3 sa slovo „rodièovská“ nahrádza
slovom „materská“.
124. V § 155 sa za slovom „skonèenie“ vkladajú slová
„materskej alebo“.
125. V § 157 sa slová „až 155“ nahrádzajú slovami
„a 151“.
126. V § 186 ods. 1 sa za slová „pri bezpeènostných
opatreniach“ vkladajú slová „alebo pre výkon štátnej
služby,“.
127. § 189 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
„g) zákazom èinnosti výkonu funkcie policajta.“.
128. V § 192 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže by•
prepustený“ nahrádzajú slovami „sa prepustí“ a vypúš•ajú sa slová „iba v prípade“.
129. V § 192 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) pod¾a posudku služobného klinického psychológa
nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,“.
130. V § 192 ods. 1 písm. f) sa vypúš•ajú slová „alebo
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu èinnosti vykonáva• funkciu policajta“.
131. V § 192 ods. 1 sa vypúš•a písmeno h).
132. V § 192 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Policajt môže by• prepustený zo služobného pomeru, ak spåòa podmienky nároku na výsluhový dô chodok pod¾a osobitného predpisu 40a ) a dovàšil vek 55
rokov alebo spåòa podmienky nároku na starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu.40b )“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
133. V § 192 ods. 4 sa slová „d), e), f), g) a h)“ nahrádzajú slovami „d) až g)“ a vypúš•a sa druhá veta.
134. V § 192 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Dôvody a podrobnosti prepustenia pod¾a odseku 1 písm. e) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
135. V § 193 odsek 2 znie:
„(2) Policajtovi musí by• daná možnos• vyjadri• sa
k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru z dôvo-
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du uvedeného v § 192 ods. 1 písm. e), navrhova• dôkazy
a obhajova• sa.“.
136. V § 194 ods. 3 sa slová „d) až h)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“.
137. V § 195 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „ako“ nahrádza slovami „a to“.
138. V § 195 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to najdlhšie do skonèenia podpornej
doby, 40c)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 40c znie:

„40c ) § 6 zá kona è. 328/2002 Z. z.“.

139. V § 195 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najdlhšie však do skonèenia podpornej
doby,“.
140. V § 195 ods. 1 písm. c) sa vypúš•a slovo „osamelý“.
141. V § 195 odsek 2 znie:
„(2) Zákaz prepustenia zo služobného pomeru sa nevz•ahuje na prepustenie
a) z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. c) až h)
a ods. 2,
b) z dôvodu, ak pod¾a rozhodnutia lekárskej komisie
stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilos•
vykonáva• akúko¾vek funkciu v Policajnom zbore,
c) z dôvodu, ak policajt v prípravnej štátnej službe alebo
doèasnej štátnej službe stratil zo zdravotných dôvodov spôsobilos• vykonáva• doterajšiu funkciu a ne možno ho previes• ani preloži• na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho
zdravia.“.
142. V § 195 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa oznaèujú ako odseky 3 až 5.
143. V § 195 ods. 4 sa vypúš•a druhá veta.
144. V § 195 sa vypúš•a odsek 5.
145. § 196 znie:
„§ 196
(1) Ak sa rozhodnutie o skonèení služobného pomeru
zruší, služobný pomer trvá. Za èas neplatného skonèenia
služobného pomeru patrí policajtovi služobný príjem pod¾a § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s), ktorý mu patril
v èase pred neplatným skonèením služobného pomeru.
(2) Ak po rozhodnutí o neplatnom skonèení služobného
pomeru nie je možné policajta zaradi• do pôvodnej funkcie, ustanoví alebo vymenuje sa do funkcie pod¾a § 33.
(3) Ak po zrušení rozhodnutia o skonèení služobného
pomeru policajt oznámi, že netrvá na ïalšom výkone štátnej služby, platí, ak sa policajt a nadriadený nedohodnú
inak, že jeho služobný pomer sa skonèí uvo¾nením uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov; lehota na skonèenie
služobného pomeru zaèína plynú• prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni pôvodného rozhodnutia o skonèení služobného pomeru.“.
146. Za § 198 sa vkladá § 198a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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„§ 198a
Skonèenie služobného pomeru
zákazom èinnosti výkonu funkcie policajta
Služobný pomer policajta sa konèí dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozsudku, ktorým súd policajtovi uložil
trest zákazu èinnosti vykonáva• funkciu policajta.“.
147. V § 199 ods. 2 sa za slovo „trvania,“ vkladajú slová „dobu zapoèítate¾nej odbornej praxe (§ 86), dobu,
ktorá sa zapoèítava do doby výsluhy rokov v hodnosti
(§ 20),“.
148. § 222 vrátane nadpisu znie:
„§ 222
Lekárska posudková èinnos•
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151. V § 232 sa za slová „nadriadený“ vkladajú slová
„a ïalšie subjekty, ak to ustanovuje tento zákon“.
152. Za § 238 sa vkladá § 238a, ktorý znie:
„§ 238a
Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takýmto rozhodnutím viazaný.“.
153. Za § 239 sa vkladá § 239a, ktorý znie:
„§ 239a
Konanie sa zastaví, ak vzal úèastník konania návrh na
zaèatie konania spä• alebo ak odpadol dôvod konania zaèatého z podnetu oprávneného orgánu alebo smr•ou
úèastníka konania.“.

(1) Lekárska posudková èinnos• zahàòa posudzovanie
a) zdravotnej spôsobilosti obèana pod¾a § 14,
b) zdravotnej spôsobilosti policajta na ïalší výkon štátnej služby,
c) lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou lieèebno-preventívnej starostlivosti.

155. V § 242 sa odsek 6 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
„d) lekárskej komisie, ktorým bola policajtovi urèená
zdravotná klasifikácia.“.

(2) Zdravotná spôsobilos• sa na základe posúdenia
zdravotného stavu urèuje zdravotnou klasifikáciou takto:
a) zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon štátnej
služby policajta,
b) zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na výkon štátnej
služby policajta s obmedzením,
c) zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon štátnej služby policajta.

156. V § 242 odsek 7 znie:
„(7) Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal, môže o odvolaní sám rozhodnú•, ak odvolaniu
v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný
bez zbytoèného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo
dòa podania odvolania, predloži• odvolanie spolu so
svojím stanoviskom a spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie.“.

(3) Lekársku posudkovú èinnos• vykonáva služobný
posudkový lekár, služobný hlavný posudkový lekár a orgány lekárskej posudkovej èinnosti.
(4) Orgánmi lekárskej posudkovej èinnosti sú lekárska
komisia a ústredná lekárska komisia. Orgány lekárskej
posudkovej èinnosti zriaïuje ministerstvo.
(5) Lekárska komisia vykonáva posudkovú èinnos• pod¾a odseku 1 písm. b) a c).
(6) Ústredná lekárska komisia rozhoduje o odvolaní
proti rozhodnutiu vydanému pod¾a odseku 1 písm. b).“.
149. § 224 vrátane nadpisu znie:
„§ 224
Poistné na poistenie v nezamestnanosti
(1) Na úèely platenia poistného na poistenie
v nezamestnanosti24) sa policajt, ktorý nesplnil podmienky
nároku na výsluhový dôchodok,24a) posudzuje ako zamestnanec; služobný úrad sa posudzuje ako zamestnávate¾.
(2) Policajt, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok, neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti. Za policajta, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok, služobný úrad neplatí poistné na
poistenie v nezamestnanosti.“.
150. V § 231 sa za slová „po policajtoch,“ pripájajú
slová „ak sa má kona• o ich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach,“.

154. V § 241 sa vypúš•a odsek 8.

157. V § 243 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
158. § 245 vrátane nadpisu znie:
„§ 245
Obnova konania
(1) Ak sa dodatoène zistia nové skutoènosti alebo dôkazy, ktoré neboli policajtovi alebo nadriadenému bez jeho
viny v èase konania známe a nemohol ich uplatni• a ktoré
mohli ma• podstatný vplyv na rozhodnutie, možno na ich
návrh právoplatné rozhodnutie preskúma• a na základe
toho toto rozhodnutie zmeni• alebo zruši•.
(2) Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dòa, keï sa policajt alebo nadriadený dozvedel
o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) V návrhu na obnovu konania treba uvies• dôvody
obnovy konania a skutoènosti svedèiace o tom, že návrh je
podaný vèas.
(4) Proti rozhodnutiu o obnove konania možno poda•
odvolanie (rozklad).
(5) Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia od-
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volacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento orgán; v ostatných prípadoch uskutoèòuje obnovu konania
oprávnený orgán.“.
159. V § 246 ods. 1 sa za slová „s právnymi predpismi“ vkladajú slová „a ostatnými predpismi“ a súèasne
sa vypúš•a druhá veta.
160. V § 246 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2
a 3, ktoré znejú:
„(2) Minister rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu alebo odvolaciemu orgánu, ktorý ho vydal
na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; tieto orgány sú právnym názorom ministra viazané.
(3) Pri preskúmavaní rozhodnutia sa vychádza z právneho stavu a skutkových okolností v èase vydania rozhodnutia. Nemôže sa preto zruši• alebo zmeni• rozhodnutie, ak sa
po jeho vydaní dodatoène zmenili rozhodujúce skutkové
okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
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túto lehotu sa nevz•ahuje ustanovenie § 262 o poèítaní
èasu.“.
168. § 266 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pod¾a odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doruèovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je policajtovi ustanovený.“.
169. V § 267a sa slová „§ 15 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 9“ a slová „§ 32 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2“.
170. V § 268 ods. 2 sa slová „1/165“ nahrádzajú slovami „príslušnej èasti“.
171. § 271 znie:
„§ 271
(1) Za tehotnú policajtku sa na úèely tohto zákona považuje policajtka, ktorá svojmu nadriadenému predložila
o tom lekárske potvrdenie.

161. V § 246 ods. 4 sa slová „alebo zruši•“ nahrádzajú
slovami „, zruši• alebo zruši• a vráti• na nové konanie“.

(2) Za dojèiacu policajtku sa na úèely tohto zákona považuje policajtka, ktorá svojho nadriadeného písomne informovala o tejto skutoènosti.“.

162. V § 246 odsek 5 znie:
„(5) Proti rozhodnutiu vydanému pod¾a odsekov 1 a 2
možno poda• rozklad.“.

172. V § 275 ods. 2 sa slová „na dobu šes• rokov“ nahrádzajú slovami „do 30. júna 2004“.

163. V § 254 ods. 3 sa slová „a § 192 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 192 ods. 4, § 245 a 246“.
164. V § 266 ods. 3 prvá veta znie:
„Rozhodnutie o prijatí do služobného pomeru, o náhrade škody, o prepustení, rozhodnutie odvolacích orgánov a rozhodnutia pod¾a § 245 a 246 sa oznamujú doruèením ich odpisu.“.
165. V § 266 ods. 3 tretej vete sa slovo „opis“ nahrádza slovom „odpis“.
166. V § 266 ods. 4 druhej vete sa vypúš•ajú slová „ak
policajt alebo pozostalý svojím konaním jej doruèenie
zmaril“.
167. V § 266 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na

173. V § 276a ods. 1 prvej vete sa slová „v rovnakom
druhu štúdia“ nahrádzajú slovami „rovnakého stupòa“.
174. Za § 276b sa vkladajú § 276c a 276d, ktoré znejú:
„§ 276c
Pri poskytovaní služobného vo¾na s nárokom na služobný plat policajtovi, ktorý zaèal pri výkone štátnej služby
študova• pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, sa
postupuje pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004.
§ 276d
Zníženie funkèného platu policajta v prípravnej štátnej
službe pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004 sa dòom
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona neuplatòuje.“.

175. Príloha è. 2 znie:

„Príloha è. 2
k zákonu è. 73/1998 Z. z.
PRVÁ ÈAS•
POLICAJNÝ ZBOR

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Funkcia
1.01. prezident Policajného zboru, generálny riadite¾ sekcie
1.02. riadite¾ úradu, viceprezident Policajného zboru, zástupca
generálneho riadite¾a sekcie

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène
30 % až 57 %
20 % až 46 %

1.03. riadite¾ odboru, zástupca riadite¾a úradu

15 % až 40 %

1.04. vedúci samostatného oddelenia, zástupca riadite¾a odboru

10 % až 32 %
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1.05. vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia

7 % až 26 %

2. Akadémia Policajného zboru, organizácie a zariadenia riadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

2.01. rektor Akadémie Policajného zboru

20 % až 45 %

2.02. riadite¾ (vedúci) organizácie a zariadenia, prorektor Akadémie
Policajného zboru

15 % až 38 %

2.03. vedúci katedry, zástupca riadite¾a (vedúceho) organizácie
a zariadenia, vedúci predmetovej skupiny, vedúci oddelenia

8 % až 26 %

3. Výkonné útvary Policajného zboru
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

3.01. riadite¾ krajského riadite¾stva

20 % až 45 %

3.02. riadite¾ okresného riadite¾stva, zástupca riadite¾a krajského riadite¾stva

15 % až 42 %

3.03. riadite¾ odboru krajského riadite¾stva, zástupca riadite¾a okresného riadite¾stva

10 % až 36 %

3.04. riadite¾ odboru okresného riadite¾stva, zástupca riadite¾a odboru
krajského riadite¾stva, riadite¾ základného útvaru

9 % až 33 %

3.05. zástupca riadite¾a odboru okresného riadite¾stva, vedúci samostatného oddelenia

7 % až 31 %

3.06. vedúci oddelenia, skupiny

5 % až 27 %

DRUHÁ ÈAS•
ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIÈNEJ STRÁŽE
1. Generálne riadite¾stvo
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

1.01. generálny riadite¾ zboru

30 % až 57 %

1.02. námestník generálneho riadite¾a zboru

20 % až 46 %

1.03. riadite¾ (náèelník) odboru, riadite¾ Útvaru sociálneho zabezpeèenia

15 % až 37 %

1.04. vedúci samostatného úseku, vikár, zástupca riadite¾a (náèelníka) odboru

10 % až 30 %

1.05. vedúci oddelenia, vedúci (skupiny) úseku

7 % až 26 %

2. Ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odòatia slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

2.01. riadite¾ ústavu (nemocnice)

15 % až 45 %

2.02. zástupca riadite¾a ústavu (nemocnice)

10 % až 30 %

2.03. riadite¾ (vedúci) úèelového zariadenia zboru

6 % až 27 %

2.04. vedúci (náèelník) oddelenia, zástupca vedúceho (náèelníka) oddelenia, vedúci skupiny (úseku)

5 % až 22 %
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TRETIA ÈAS•
NÁRODNÝ BEZPEÈNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAÈNÁ SLUŽBA
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

1.01. riadite¾, námestník riadite¾a, riadite¾ sekcie, riadite¾ priamo riadeného odboru

30 % až 57 %

1.02. zástupca riadite¾a sekcie, zástupca riadite¾a priamo riadeného odboru

20 % až 46 %

1.03. riadite¾ odboru, vedúci samostatného oddelenia, vedúci oddelenia, vedúci zariadenia

15 % až 40 %

1.04. zástupca riadite¾a odboru, zástupca vedúceho samostatného oddelenia,
zástupca vedúceho oddelenia, zástupca vedúceho zariadenia

10 % až 32 %

1.05. vedúci skupiny

5 % až 26 %

ŠTVRTÁ ÈAS•
ŽELEZNIÈNÁ POLÍCIA
1. Generálne riadite¾stvo Železniènej polície
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

1.01. generálny riadite¾

30 % až 57 %

1.02. námestník generálneho riadite¾a

20 % až 46 %

1.03. riadite¾ odboru generálneho riadite¾stva

15 % až 37 %

1.04. zástupca riadite¾a odboru generálneho riadite¾stva

10 % až 30 %

1.05. vedúci samostatného oddelenia generálneho riadite¾stva

7 % až 26 %

1.06. vedúci oddelenia generálneho riadite¾stva

5 % až 22 %

2. Oblastné správy Železniènej polície
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

2.01. riadite¾ oblastnej správy

18 % až 42 %

2.02. zástupca riadite¾a oblastnej správy

15 % až 37 %

2.03. vedúci oddelenia

7 % až 25 %

2.04. zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny

5 % až 20 %

3. Odbory Železniènej polície
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

3.01. riadite¾ odboru

15 % až 35 %

3.02. zástupca riadite¾a odboru

10 % až 25 %

3.03. vedúci oddelenia

7 % až 22 %

3.04. zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny

5 % až 15 % .“.
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Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru
väzenskej a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 58/1999 Z. z., zákonom è. 181/1999
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Z. z., zákonom è. 356/1999 Z. z., zákonom è. 224/2000
Z. z., zákonom 464/2000 Z. z., zákonom 241/2001 Z. z.,
zákonom 98/2002 Z. z., zákonom è. 328/2002 Z. z., zákonom è. 422/2002 Z. z., zákonom è. 659/2002 Z. z. a zákonom è. 212/ 2003 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2004 okrem
§ 87 ods. 1, ktorý nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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202
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2004
o povolených denaturaèných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu
liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom,
o požiadavkách na jeho vlastnosti a o urèenom úèele použitia denaturovaného liehu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Colným riadite¾stvom Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2
zákona è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z.
ustanovuje:
§1
Povolené denaturaèné prostriedky
a ich ustanovené množstvo
(1) Ustanovené množstvo povoleného denaturaèného
prostriedku na denaturáciu liehu je také množstvo de naturaèného prostriedku, ktoré pridaním do liehu vytvorí homogénnu zmes, ktorou je denaturovaný lieh; vyjadruje sa v jednotkách objemu denaturaèného prostriedku
alebo v jednotkách hmotnosti denaturaèného prostriedku na jednotku objemu 100 % alkoholu.
(2) Povolené denaturaèné prostriedky na všeobecnú
denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množ stvo sú uvedené v prílohe è. 1.
(3) Povolené denaturaèné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo
sú uvedené v prílohe è. 2.
§2
Požiadavky na denaturáciu liehu
(1) Na všeobecnú denaturáciu liehu možno použi•
a) lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % objemu,
b) bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 %
objemu,
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
8
)
9
)
2

10

)

c) úkvapy,3)
d) dokvapy,4)
e) pribudlinu.5)
(2) Na osobitnú denaturáciu liehu možno použi•
a) rafinovaný lieh,6)
b) rafinovaný lieh technický,7)
c) syntetický lieh,8)
d) bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 %
objemu,
e) úkvapy,3)
f) dokvapy.4)
(3) Pri výpoète ustanoveného množstva povoleného denaturaèného prostriedku sa nezapoèítava korekcia na
objemovú roz•ažnos• nádoby a denaturaèného prostriedku vplyvom teploty.
(4) Na denaturáciu liehu možno používa• len zariadenie, ktoré spåòa požiadavky pod¾a osobitného predpisu.9)
(5) Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada tak,
aby
a) nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu urèeného na denaturáciu,
b) bolo zabezpeèené dokonalé premiešanie denaturaèného prostriedku s liehom,
c) bol možný odber vzorky denaturovaného liehu, a to
z viacerých èastí zmiešavacej nádrže,
d) bol možný odber vzorky denaturaèného prostriedku
z dávkovacieho zariadenia.
(6) Denaturaèný závod má by• vybavený technickým
zariadením na zabezpeèenie vetrania a odsávania vzduchu; ak sa pri denaturácii liehu používa denaturaèný
prostriedok, ktorým je jedovatá látka, jedovatý prípravok, žieravá látka alebo žieravý prípravok, na denaturaèný závod sa vz•ahujú aj požiadavky pod¾a osobitných
predpisov.10)

§ 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
§ 2 ods. 2 písm. o) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. r) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. s) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. k) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona è. 467/2002 Z. z.
Napríklad zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení zákona è. 211/2003 Z. z., zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Napríklad § 13s zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona è. 514/2001 Z. z.,
nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.
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§3

§4

Požiadavky na manipuláciu
s denaturovaným liehom

Požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu

(1) Denaturovaný lieh sa má plni• do obalov, ktoré spåòajú požiadavky pod¾a osobitného predpisu.11) Na obale
denaturovaného liehu sa okrem údajov pod¾a osobitného predpisu12) uvádza aj
a) obchodný názov denaturovaného liehu, oznaèenie, èi
ide o všeobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne
denaturovaný lieh,
b) názov použitého denaturaèného prostriedku,
c) množstvo alkoholu v % objemu,
d) obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného
liehu,
e) dátum výroby denaturovaného liehu,
f) ïalšie údaje ustanovené osobitným predpisom.12)
(2) Denaturovaný lieh sa má skladova• len v nádržiach
overených pod¾a osobitného predpisu13) umiestnených
v èistých, chladných a dobre vetraných priestoroch a pri
dodržaní podmienok na skladovanie hor¾avých kvapalín.

(1) Všeobecne denaturovaný lieh má vzh¾ad èírej tekutiny bez usadeniny a mechanických neèistôt sfarbenej
pod¾a použitého denaturaèného prostriedku s prenikavým a nepríjemným pachom.
(2) Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý má vzh¾ad èírej tekutiny bez usadenín
a mechanických neèistôt sfarbenej pod¾a použitého denaturaèného prostriedku s liehovým pachom alebo s pachom pod¾a použitého denaturaèného prostriedku.
§5
Urèený úèel použitia denaturovaného liehu
(1) Všeobecne denaturovaný lieh je urèený na všeobecné použitie na priemyselné úèely.
(2) Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je urèený na úèel použitia pod¾a prílohy
è. 2.
§6
Úèinnos•
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. mája 2004.

Ivan Mikloš v. r.

11

) § 26 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona è. 217/2003 Z. z.
) § 24 a 25 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení zákona è. 128/2002 Z. z.
13
) Príloha è. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metro12

logickej kontrole v znení neskorších predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláške è. 202/2004 Z. z.

Povolené denaturaèné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu
a ich ustanovené najmenšie množstvo

Èíslo

Denaturaèný prostriedok

1.

metyletylketón
a
metylizobutylketón
a
denatónium-benzoát
benzín technický
a
petrolej
a
denatónium-benzoát

2.

Ustanovené najmenšie množstvo jednotlivých zložiek
denaturaèného prostriedku pri 20 °C
v l a.
v hl a.
v m3 a.
2l
0,2 l
2 ml
a
a
a
3l
0,3 l
3 ml
a
a
a
10 g
1g
0,01 mg
5 ml
0,5 l
5l
a
a
a
5 ml
0,5 l
5l
a
a
a
0,02 mg
2g
20 g
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Príloha è. 2 k vyhláške è. 202/2004 Z. z.
Povolené denaturaèné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu, ich ustanovené najmenšie množstvo
a úèel použitia osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného liehu bezvodého

Èíslo

Denaturaèný
prostriedok

Ustanovené najmenšie množstvo
jednotlivých zložiek denaturaèného
prostriedku pri 20 °C

Úèel použitia osobitne denaturovaného liehu
a osobitne denaturovaného liehu bezvodého

v l a.

v hl a.

v m3 a.

AAS pasta odsolená –
sodná so¾
dodecylbenzén
sulfonovej kyseliny
acetón technický

10 ml

1l

10 l

výroba textilných a priemyselných pomocných
prípravkov, èistiacich a pracích prostriedkov,
rafinácia minerálnych olejov

50 ml

5l

50 l

3.

acetón
a
denatónium-benzoát

20 ml
a
0,01 g

2l
a
1g

20 l
a
10 g

4.

benzín le kársky

10 ml

1l

10 l

5.

benzín technický

20 ml

2l

20 l

výroba èistých chemikálií, výroba kovových vlákien, výroba
katalyzátorov, vývoj, výroba a kontrola elektróniek, výroba
televíznych obrazoviek a polovodièových prvkov, odlakovaèov
a cementovanie
výroba autokozmetiky a èistiacich prostriedkov, výroba
nemrznúcich kvapalín do ostrekovaèov, riedidiel a rozpúš•adiel,
nemrznúcich prípravkov, prostriedkov proti zamàzaniu
vzduchových systémov vozidiel, na èistenie kontaktov
v transformátoroch, na èistenie strojov
laboratórne, vedecké, vyuèovacie, vývojové, výskumné
a skúšobné úèely, výroba pektínu, vývoj, príprava a výroba
liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu
zdravia, imunologických prípravkov, biologických laboratórnych
prípravkov, výroba oèkovacích látok, krvných derivátov,
veterinárnych derivátov, použitie pri granulácii, na vymývanie
aparatúr, na èistenie tabletovacích strojov a pomocných zariadení
vo farmaceutickom priemysle, zásobovanie zdravotníckych
zariadení vrátane lekární, príprava dezinfekèných roztokov pre
nástroje a šijací materiál
na èistenie strojov a zariadení, výroba polovodièových prvkov,
výroba lakov, farieb a riedidiel

6.
7.

dietylftalát
etyl-terc-butyléter
(ETBE)
fenol

0,5 g
8g

50 g
0,8 kg

500 g
8 kg

4g

0,4 kg

4 kg

9.
10.

glycerín
izopropylalkohol
technický

100 g
100 ml

10 kg
10 l

100 kg
100 l

výroba brzdových kvapalín a autokozmetiky
výroba kozmetických výrobkov

11.
12.

mentol
metyletylketón
a
denatónium-benzoát
metyl-terc-butyléter
(MTBE)
ocot kvasný 10 %

0,25 g
2 ml
a
0,01 g
8g

25 g
0,2 l
a
1g
0,8 kg

250 g
2l
a
10 g
8 kg

výroba prostriedkov urèených na ústnu hygienu
výroba autokozmetiky a èistiacich prostriedkov, riedidiel
a rozpúš•adiel, nemrznúcich prípravkov, na èistenie kontaktov
v transformátoroch, na èistenie strojov
výroba MTBE ako komponentu pri výrobe automobilových
benzínov

10 ml

1l

10 l

16.

octan etylnatý
a
denatónium-benzoát
octan etylnatý

20 g
a
0,01 g
20 g

2 kg
a
1g
2 kg

20 kg
a
10 g
20 kg

17.

zmesi vonných lá tok

10 g

1 kg

10 kg

1.

2.

8.

13.
14.
15.

výroba ple•ovej kozmetiky
výroba ETBE ako komponentu pri výrobe automobilových
benzínov
výroba fenolformaldehydových živíc ako spojiva
žiaruvzdorných materiálov v hutníckom priemysle, výroba
fotopapiera

výroba kvasného octu
výroba octanu etylnatého

extrakcia pri výrobe potravinárskych aditívnych látok, výroba
v tabakovom priemysle, v chladiacom systéme ako chladiace
médium, riedenie flexografických a håbkotlaèových farieb
výroba kozmetických výrobkov, napríklad repelentov, lakov,
osviežovaèov vzduchu, prostriedkov urèených na ústnu hygienu,
výroba ple•ovej kozmetiky







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




