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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005 Z. z.
o elektromagnetickej kompatibilite

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005
Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení takto:
1. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo rozsahu nahrádza
slovom spektre.
2. § 15 vrátane nadpisu znie:

§ 15
Prechodné ustanovenie
Prístroj, pre ktorý výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal pred 20. júlom 2007 ES vyhlásenie o zhode
pod¾a § 10 ods. 1 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických poiadavkách na výrobky z h¾adiska elektromagnetickej kompatibility, sa môe uvádza na trh alebo do
prevádzky do 20. júla 2009..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 20. júla
2007.

v z. Duan Èaploviè v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007
o postupe pri overovaní osobných údajov na úèely
elektronického konania vo veciach obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 4 písm. a) zákona è. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 24/2007 Z. z.
ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje postup pri overovaní osobných údajov na úèely elektronického konania vo veciach obchodného registra pod¾a osobitného predpisu.1)
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky je
a) iadate¾om fyzická osoba, ktorá podáva návrh na
zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov do obchodného registra
elektronickými prostriedkami podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom (ïalej len návrh
na zápis) bez oh¾adu na to, èi koná vo vlastnom
mene alebo v mene inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
b) overením osobných údajov (ïalej len overenie) proces, ktorého cie¾om je jednoznaèná identifikácia iadate¾a na základe osobných údajov ustanovených
touto vyhlákou na úèely elektronického konania vo
veciach obchodného registra,
c) registráciou kvalifikovaného certifikátu verejného
k¾úèa (ïalej len registrácia certifikátu) proces, ktorý sa uskutoèòuje prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy2) (ïalej len portál) a ktorý podmieòuje vykonanie overenia,
d) dokladom totonosti obèiansky preukaz,3) cestovný
doklad4) alebo iný doklad totonosti, ktorý obsahuje
osobné údaje pod¾a § 3 ods. 2.
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
2

§3
Registrácia certifikátu
(1) iadate¾ prostredníctvom portálu vyplní elektronickú iados o registráciu certifikátu (ïalej len iados).
(2) Na úèely overenia sa v iadosti vypåòajú tieto
osobné údaje iadate¾a:
a) meno,
b) priezvisko,
c) dátum narodenia,
d) rodné èíslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia.
(3) Súèasou iadosti je udelenie súhlasu prevádzkovate¾ovi portálu5)
a) so spracovaním osobných údajov6) uvedených v odseku 2 na úèely registrácie certifikátu a
b) s poskytnutím týchto osobných údajov Ministerstvu
spravodlivosti Slovenskej republiky pri kadom podaní návrhu na zápis,
a to poèas trvania registrácie certifikátu.
(4) Súèasou iadosti je aj vyhlásenie iadate¾a
o pravdivosti údajov, ktoré v iadosti uviedol.
(5) iados upravenú pod¾a odsekov 2 a 4 iadate¾
podpisuje svojím zaruèeným elektronickým podpisom.
(6) iados podpísanú spôsobom uvedeným v odseku
5 iadate¾ prostredníctvom portálu potvrdí a odole
portálu na spracovanie.
(7) Portál spracuje iados a pridelí jej identifikaèné
èíslo. Po spracovaní iadosti portál automaticky vystaví
potvrdenie o registrácii certifikátu s monosou tlaèe,
ktoré obsahuje:
a) identifikaèné èíslo iadosti,
b) osobné údaje pod¾a odseku 2,
c) identifikaèné èíslo kvalifikovaného certifikátu verejného k¾úèa iadate¾a,
d) oznaèenie vydavate¾a kvalifikovaného certifikátu verejného k¾úèa iadate¾a,

§ 5a ods. 2 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 24/2007 Z. z.
§ 2 písm. h) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 693/2006 Z. z.
Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 2 zákona è. 275/2006 Z. z.
§ 7 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
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e) súhlas so spracovaním a poskytovaním osobných
údajov pod¾a odseku 3,
f) vyhlásenie pod¾a odseku 4,
g) pouèenie o ïalom postupe overenia pod¾a § 4.

b) kvalifikovaný certifikát verejného k¾úèa registrovaný (ïalej len registrovaný certifikát).

§4

§5

Overenie
(1) Overenie sa vykonáva osvedèením zhody osobných údajov pod¾a § 3 ods. 2 uvedených na potvrdení
o registrácii certifikátu a v doklade totonosti pred
notárom7) a následným potvrdením osvedèenia osobných údajov v rámci portálu prevádzkovate¾om portálu.5)
(2) O osvedèení osobných údajov sa vyhotovuje notárska zápisnica. Notársku zápisnicu a jedno vyhotovenie potvrdenia o registrácii certifikátu pod¾a § 3 ods. 7
ako prílohu notárskej zápisnice zasiela iadate¾ doporuèene alebo predloí osobne prevádzkovate¾ovi portálu.5)
(3) Ak sa notárskou zápisnicou osvedèuje zhoda
osobných údajov a ak tieto osobné údaje zodpovedajú
identifikaèným údajom v kvalifikovanom certifikáte verejného k¾úèa iadate¾a, prevádzkovate¾ portálu5) vykoná potvrdenie overenia osobných údajov v rámci portálu, o èom v elektronickej podobe informuje iadate¾a
prostredníctvom portálu.
(4) Vykonaním úkonov pod¾a odseku 3 je na úèely
elektronického konania vo veciach obchodného registra
a) overenie ukonèené a

Spoloèné ustanovenia

(1) Zmena osobných údajov uvedených v § 3 ods. 2 je
dôvodom na opätovnú registráciu certifikátu a overenie.
(2) Odvolaním súhlasu pod¾a § 3 ods. 3 zaniká platnos registrácie certifikátu.
(3) Platnos overenia trvá do zruenia platnosti8) alebo do uplynutia doby platnosti9) registrovaného certifikátu.
§6
Registrácia ïalích kvalifikovaných certifikátov verejného k¾úèa toho istého iadate¾a sa vykonáva prostredníctvom jeho registrovaného certifikátu, ak platnos registrovaného certifikátu nebola zruená alebo
ak neuplynula doba jeho platnosti. Pri registrácii ïalích certifikátov pod¾a predchádzajúcej vety sa postup
pod¾a § 3 pouije primerane; overenie sa nevyaduje.
§7
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2007.

tefan Harabin v. r.

7

) § 64 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok).
) § 15 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 6 ods. 3 písm. d) zákona è. 215/2002 Z. z.
8
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) a § 374a ods. 1 zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhláky è. 209/1994 Z. z., vyhláky
è. 423/2002 Z. z., vyhláky è. 607/2002 Z. z. a vyhláky è. 748/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe sa poloka A dopåòa bodom 8, ktorý znie:
8. Ak ide o osvedèenie osobných údajov
na úèely elektronického konania vo
veciach obchodného registra pod¾a
osobitných predpisov5a) .......................... 400 Sk..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na
úèely elektronického konania vo veciach obchodného registra..

2. V prílohe v poloke C bod 1 znie:
1. Za osvedèenie zhody odpisu alebo
fotokópie s listinou vrátane osvedèenia
listinnej podoby elektronického odpisu
údajov z informaèných systémov verejnej
správy5b) za kadú, aj zaèatú stranu
listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa
osvedèuje ..................................................40 Sk..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:

5b) § 7 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2007.

tefan Harabin v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. júla 2007
o ustanovení sumy rodièovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 4 zákona è. 280/2002 Z. z.
o rodièovskom príspevku v znení zákona è. 244/2005
Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Suma rodièovského príspevku upravená pod¾a § 4
ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona
sa suma 4 440 Sk nahrádza sumou 4 560 Sk.
§2
Zruujú sa:

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 415/2004 Z. z. o ustanovení súm rodièovského príspevku,
2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 378/2005 Z. z. o ustanovení sumy rodièovského príspevku,
3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 493/2006 Z. z. o ustanovení sumy rodièovského príspevku.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2007.

Viera Tomanová v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. júla 2007
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 2 zákona è. 627/2005
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
o diea (ïalej len zákon) ustanovuje:

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma 3 150 Sk nahrádza sumou 3 240 Sk,
f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma 1 830 Sk nahrádza sumou 1 880 Sk.

§1

§2

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea upravené pod¾a § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma 9 290 Sk nahrádza sumou 9 550 Sk,
b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma 23 240 Sk nahrádza
sumou 23 910 Sk,
c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma 3 490 Sk nahrádza sumou 3 590 Sk,
d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma 4 440 Sk nahrádza sumou 4 560 Sk,

Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 494/2006 Z. z.
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej
starostlivosti o diea.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2007.

Viera Tomanová v. r.
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