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ZÁKON
z 12. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z. a zákona è. 562/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo zapisujú
vkladajú slová v tátnom jazyku a zároveò sa nad slová v tátnom jazyku umiestòuje odkaz 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z.
o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov..

2. V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:
j) dátum vstupu do likvidácie a dátum skonèenia likvidácie,.
3. V § 2 ods. 1 písmená n) a o) znejú:
n) meno, priezvisko, znaèka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného
registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, retrukturalizaènom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, znaèka
správcu a adresa kancelárie,
o) dátum povolenia retrukturalizácie alebo povolenia
vyrovnania a dátum ukonèenia týchto konaní,.

ré sa týka zahraniènej osoby, a dátum ukonèenia
týchto konaní,.
6. V § 2 sa odsek 3 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) zruenie zahraniènej osoby..
7. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová alebo drustva
vkladajú slová vrátane rozhodnutia o zmene právnej
formy.
8. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom nahrádzajú
slovami správcom v konkurznom konaní, správcom
v retrukturalizaènom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní.
9. V § 3 ods.1 písmeno k) znie:
k) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení
retrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie súdu o ukonèení týchto konaní, rozhodnutie súdu o zmene alebo zruení týchto rozhodnutí
a rozhodnutie súdu o zmene správcu, ktorý bol ustanovený v konkurznom konaní, v retrukturalizaènom konaní alebo vo vyrovnacom konaní,.

4. V § 2 ods. 2 písmeno f) znie:
f) pri tátnom podniku názov zakladate¾a, adresa zakladate¾a a výka kmeòového imania,.

10. V § 3 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f), g) a h) ktoré znejú:
f) podpisový vzor vedúceho podniku zahraniènej osoby
alebo vedúceho organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby,
g) listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie retrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo
zaèatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraniènej osoby, a ukonèenie týchto konaní,
h) listina preukazujúca zruenie zahraniènej osoby,.

5. V § 2 ods. 3 písmená j) a m) znejú:
j) dátum vstupu do likvidácie zahraniènej osoby a dátum skonèenia likvidácie zahraniènej osoby,
k) údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraniènej
osoby pod¾a odseku 1 písm. k),
l) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné èíslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo
názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby,
ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, retrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraniènej
osobe; ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, zapisuje
sa rodné èíslo, ak jej bolo pridelené,
m) dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia retrukturalizácie alebo zaèatia iného obdobného konania, kto-

11. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo
jej osvedèená kópia, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak orgán verejnej moci nevydáva originál listiny v elektronickej podobe, mono do
zbierky listín uloi elektronickú podobu listiny podpísanú zaruèeným elektronickým podpisom5a) osoby
oprávnenej na podanie návrhu pod¾a § 5 alebo, ak sa
listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej na predkladanie listín do zbierky listín. Pri listinách iných osôb
ako orgánov verejnej moci nahrádza originál listiny
v elektronickej podobe elektronická podoba listiny podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie návrhu pod¾a § 5 alebo, ak sa

Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno i).
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listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej na predkladanie listín do zbierky listín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 4 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

12. V § 3 ods. 5 sa slová sa ukladá kópia listiny
nahrádzajú slovami mono uloi kópiu listiny.
13. § 3 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Registrový súd uloí do zbierky listín popri listinách vyhotovených v tátnom jazyku alebo v cudzom
jazyku s overeným prekladom do tátneho jazyka aj cudzojazyèné znenia listín pod¾a odsekov 1 a 2, ak sú vyhotovené v úradných jazykoch zmluvných tátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore..
14. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
Pri zmene sídla pod¾a osobitného predpisu6a) sa príslunos registrového súdu nemení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka..

15. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
§ 5a
Osobitné ustanovenia
pre elektronické podanie
(1) Návrh na zápis mono poda elektronickými prostriedkami. Tento návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe tlaèiva, ktorá sa zverejní na internetových stránkach ústredného portálu verejnej správy6b)
a ktorá obsahuje náleitosti ustanovené osobitným
predpisom,6c) a tento návrh musí by podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom5a) navrhovate¾a, inak
registrový súd naò neprihliada.
(2) Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým
podpisom, je povinný zabezpeèi overenie svojich osobných údajov na úèely elektronického konania.
(3) Ak bol návrh na zápis podaný v listinnej podobe,
vetky listiny pod¾a § 5 ods. 2 musia ma listinnú podobu, inak sa návrh na zápis povauje za neúplný. Ak bol
návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami,
listiny pod¾a § 5 ods. 2 mono poda v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami pod¾a § 3 ods. 3. Listinná podoba listiny pod¾a § 5
ods. 2 prevádzaná do elektronickej podoby na úèely jej
podania v elektronickej podobe musí ma formu ustanovenú osobitným zákonom.1)
(4) Osvedèenie pravosti podpisu navrhovate¾a a pravosti podpisu splnomocnite¾a, ak ide o zastúpenie na
základe plnomocenstva, sa nevyaduje.
(5) Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú
v elektronickej podobe, musia by podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd naò neprihliada. Ak
bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny v listinnej podobe,
musia by vetky listiny, ktoré sa dokladajú v listinnej
podobe, doruèené na registrový súd súèasne, inak registrový súd naò neprihliada.
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(6) Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami a vetky alebo niektoré listiny, ktoré sa
k nemu dokladajú, sa podávajú v listinnej podobe,
musí by v návrhu uvedené, ktoré listiny sa podávajú
v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe. Úèinky doruèenia návrhu na zápis v tomto prípade nastávajú, ak bola na registrový súd doruèená listina alebo
listiny, ktoré sa mali poda v listinnej podobe, a registrovému súdu prila informácia o zaplatení súdneho
poplatku. Lehota na doruèenie listiny alebo listín, ktoré sa mali poda v listinnej podobe, a lehota na zaplatenie súdneho poplatku je 15 dní odo dòa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.
(7) Ak sa návrh na zápis a listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, podávajú len elektronickými prostriedkami,
úèinky doruèenia návrhu na zápis nastávajú v deò, keï
súdu prila informácia o zaplatení súdneho poplatku
a neuplynulo 15 dní odo dòa podania návrhu na zápis
elektronickými prostriedkami..
Poznámky pod èiarou k odkazu 6b a 6c znejú:

6b) § 2 písm. h) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priloi v znení vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 563/2004 Z. z..

16. V § 7 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a
11, ktoré znejú:
(9) Pred zápisom európskeho drustva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutoèností pod¾a
§ 6 z predloených listín preverí aj to, èi
a) stanovy európskeho drustva obsahujú náleitosti
pod¾a osobitného predpisu,14g)
b) sú splnené podmienky zaloenia pod¾a osobitného
predpisu,14h)
c) výka základného imania európskeho drustva uvedená v stanovách je v súlade s osobitným predpisom.14i)
(10) Pred zápisom európskeho drustva, ktoré vzniká
v dôsledku splynutia, alebo európskeho drustva, ktoré je pri zlúèení preberajúcim drustvom, do obchodného registra registrový súd okrem skutoèností pod¾a § 6
z predloených listín preverí aj to, èi
a) zmluva o splynutí alebo zlúèení obsahuje náleitosti
pod¾a osobitného predpisu,14j)
b) splývajúce alebo zluèované európske drustvá
schválili návrh zmluvy o splynutí alebo zlúèení v rovnakom znení.
(11) Pred zápisom európskeho drustva, ktoré vzniká
v dôsledku zmeny právnej formy drustva na európske
drustvo, do obchodného registra registrový súd okrem
skutoèností pod¾a § 6 z predloených listín preverí aj to,
èi sú splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu.14k).
Doterajie odseky 9 a 12 sa oznaèujú ako odseky 12
a 15.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14f a 14k znejú:

14f) Èl. 2 ods. 1 prvý a tretí pododsek nariadenia Rady (ES)
è. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho dru-
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stva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v.
EÚ L 207, 18. 8. 2003).
Èl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) è. 1435/2003.
Èl. 2 nariadenia Rady (ES) è. 1435/2003.
Èl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) è. 1435/2003.
Èl. 22 nariadenia Rady (ES) è. 1435/2003.
Èl. 35 ods. 2 a 6 nariadenia Rady (ES) è. 1435/2003..

17. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete slovo podania nahrádza slovom doruèenia.
18. V § 8 ods. 4 sa v prvej vete slová má písomnú
formu nahrádzajú slovami má listinnú podobu.
19. V § 8a sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
e) o zruení konkurzu pre nedostatok majetku..
20. V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Listina sa predkladá registrovému súdu v listinnej podobe alebo elektronickými
prostriedkami v elektronickej podobe pod¾a § 3 ods. 3.
Listinná podoba listiny prevádzanej do elektronickej
podoby musí ma formu ustanovenú osobitným zákonom.1).
21. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku pod¾a § 3 ods. 6 je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená kona v mene zapísanej právnickej osoby povinná uvies, o akú listinu ide a v akom
jazyku je vyhotovená, inak súd na takúto listinu neprihliada. Lehota pod¾a odseku 2 sa neuplatní..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
22. V § 9 ods. 4 sa na konci druhej vety bodka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to
neplatí, ak sa listina predkladá elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe..
23. V § 9 ods. 5 sa na zaèiatku vety vkladá slovo Zapísaná a za slová kona v mene sa vkladá slovo zapísanej.
24. V poznámke pod èiarou k odkazu 18 sa citácia
§ 3a a § 21 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka. nahrádza citáciou § 3a, § 9 ods. 4 a § 21 ods. 7 a 9 Obchodného zákonníka..
25. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Obchodný register sa vedie v elektronickej forme.
Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej
forme, ak tento zákon neustanovuje inak..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
26. V § 12 odsek 3 znie:
(3) Registrový súd vydá iadate¾ovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, e v obchodnom registri urèitý zápis nie je.
Výpis z obchodného registra obsahuje zapísané údaje
platné v deò jeho vydania. O vydanie výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o tom, e v obchodnom
registri urèitý zápis nie je, mono iada aj elektronic-

Èiastka 16

kými prostriedkami. Ak iadate¾ iada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo
potvrdenia o tom, e v obchodnom registri urèitý zápis
nie je, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané zaruèeným elektronickým
podpisom pod¾a odseku 10 do dvoch pracovných dní
odo dòa, keï súdu prila informácia o zaplatení súdneho poplatku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 7 ods. 2 zákona è. 275/2006 Z. z..

27. V § 12 odsek 5 znie:
(5) Registrový súd vydá iadate¾ovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloenej listiny alebo potvrdenie
o tom, e urèitá listina nie je uloená v zbierke listín.
O vydanie kópie uloenej listiny alebo vydanie potvrdenia o tom, e urèitá listina nie je uloená v zbierke listín, mono iada aj elektronickými prostriedkami. Ak
iadate¾ iada o vydanie elektronickej podoby uloenej
listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, e
urèitá listina nie je uloená v zbierke listín, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané zaruèeným elektronickým podpisom pod¾a odseku
10 do piatich pracovných dní odo dòa, keï súdu prila
informácia o zaplatení súdneho poplatku..
28. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak nebola iados o vydanie výpisu z obchodného
registra, iados o vydanie potvrdenia o tom, e v obchodnom registri urèitý zápis nie je, iados o vydanie
kópie uloenej listiny alebo iados o vydanie potvrdenia o tom, e urèitá listina nie je uloená v zbierke listín, podaná elektronickými prostriedkami, registrový
súd nevydá elektronickú podobu týchto listín..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
29. § 12 sa dopåòa odsekmi 9 a 11, ktoré znejú:
(9) Registrový súd zabezpeèí zhodu listinnej podoby
uloených listín a elektronickej podoby uloených listín.
(10) Správnos údajov uvedených vo výpise, v potvrdení, e v obchodnom registri urèitý zápis nie je, kópii
listiny alebo potvrdení o tom, e v zbierke listín urèitá
listina nie je, ktoré sú zasielané iadate¾ovi v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov, sa potvrdzuje zaruèeným elektronickým
podpisom urèeným na úèely podpisovania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(11) Registrový súd vydá iadate¾ovi preh¾ad zapísaných údajov v rozsahu, v ktorom je spracovaný v obchodnom registri. Preh¾ad zapísaných údajov obsahuje
informácie o údajoch platných v deò jeho vydania a informácie o zapísaných, ale v deò jeho vydania u neplatných údajoch. O vydanie preh¾adu zapísaných
údajov v elektronickej podobe mono iada len elektronickými prostriedkami. O vydanie preh¾adu zapísaných údajov v listinnej podobe nemono iada elektronickými prostriedkami..
30. § 13 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prenosom údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami sa na úèely tohto zákona rozumie
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spôsob zasielania informácií prostredníctvom vedení,
rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými
prostriedkami a ich prijatie na mieste urèenia elektronickými zariadeniami na spracovanie a ukladanie údajov..
31. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba k návrhu na
zápis priloi, a to bez oh¾adu na jeho podobu, ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo)..
32. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Elektronickú podobu tlaèív pod¾a odseku 1 urèí
ministerstvo na svojej internetovej stránke..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
33. § 14 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
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(4) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) postup pri overovaní osobných údajov pod¾a § 5a
ods. 2,
b) podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania
a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami na úèely obchodného registra
a zbierky listín..
34. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15a
Prechodné ustanovenia úèinné
od 1. augusta 2007
Listiny, ktoré boli doruèené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie registrový súd iba v elektronickej podobe..
35. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha k zákonu è. 530/2003 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré èlenské táty vyadujú od obchodných spoloèností na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku èlánku 58
zmluvy s cie¾om zabezpeèi rovnocennos týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv.1, Ú. v. ES L 65, 14. 3. 1968) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho krá¾ovstva, Írska a Spojeného krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972),
Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia panielskeho krá¾ovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302,
15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a védskeho krá¾ovstva
a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného
k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie è. 185/2004 Z. z.).
2. Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré èlenské táty
vyadujú od obchodných spoloèností na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku èlánku 58 zmluvy, ak ide o zakladanie akciových spoloèností, udriavanie a zmenu ich základného imania, s cie¾om dosiahnu rovnocennos týchto opatrení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia panielskeho krá¾ovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302, 15. 11.
1985), smernice Rady 92/101/ES z 23. novembra 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 347,
28. 11. 1992), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a védskeho krá¾ovstva
a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného
k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie è. 185/2004 Z. z.).
3. Tretia smernica Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúèení a splynutí akciových spoloèností, vychádzajúca
z èlánku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 295, 20. 10. 1978) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia panielskeho krá¾ovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302,
15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a védskeho krá¾ovstva
a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného
k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie è. 185/2004 Z. z.).
4. iesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoloèností, vychádzajúca
z èlánku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982).
5. Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o poiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa poboèiek zriadených v urèitom èlenskom táte urèitými druhmi obchodných spoloèností, ktoré sa spravujú
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právom iného tátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989).
6. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o spoloènostiach s ruèením obmedzeným s jediným
spoloèníkom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení Aktu o podmienkach
pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a védskeho krá¾ovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8.
1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii
(Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie è. 185/2004 Z. z.).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
68/151/EHS v súvislosti s poiadavkami na zverejòovanie s oh¾adom na urèité typy spoloèností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 221, 4. 9. 2003)..

Èl. II

Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb.,
zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z.,
zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z.,
zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 318/1998 Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona
è. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z. a zákona è. 341/2005 Z. z sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 200a sa vkladá § 200aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 200aa
Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie
vo veciach obchodného registra
(1) Návrh na konanie vo veciach obchodného registra
alebo podnet na zaèatie konania bez návrhu mono
poda elektronickými prostriedkami. Návrh alebo podnet musia by podané v elektronickej podobe tlaèiva,
ktorá sa pre elektronické podanie zverejní na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy,25a)
a podpísané zaruèeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej poda návrh alebo podnet, inak na ne registrový súd neprihliada.
(2) Ak bol návrh alebo podnet podaný v listinnej podobe a sú doloené listinami pod¾a § 200a ods. 3, tieto
listiny musia ma listinnú podobu. Ak bol návrh alebo
podnet podaný elektronickými prostriedkami, prikladané listiny mono poda v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe. Pri
podávaní listín sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu.25b) Listinná podoba prikladaných
listín prevádzaná do elektronickej podoby na úèely jej
podania v elektronickej podobe musí ma formu ustanovenú osobitným zákonom. Elektronická podoba listiny, ktorá bola vytvorená prevedením z listinnej podoby, sa podpisuje zaruèeným elektronickým podpisom
osoby oprávnenej na podanie návrhu alebo podnetu.
(3) Ak sa návrh alebo podnet podáva elektronickými
prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú
v elektronickej podobe, musia by podané spolu s návrhom alebo podnetom, inak na ne registrový súd neprihliada. Ak bol návrh alebo podnet podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny
v listinnej podobe, musia by vetky listiny, ktoré sa
dokladajú v listinnej podobe, doruèené na registrový
súd súèasne, inak na ne registrový súd neprihliada.
(4) Ak sa návrh alebo podnet podáva elektronickými
prostriedkami a prikladajú sa k nim listiny v listinnej
podobe, musí v nich by uvedené, ktoré listiny sa podávajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe.
Úèinky doruèenia návrhu alebo podnetu v tomto prípade nastávajú, ak bola na registrový súd doruèená listina alebo listiny, ktoré sa majú poda v listinnej podobe.
Lehota na doruèenie listiny alebo listín, ktoré sa majú
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poda v listinnej podobe, je 15 dní odo dòa podania návrhu alebo podnetu elektronickými prostriedkami..
Poznámky pod èiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) § 2 písm. h) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b
) § 3 ods. 3 zákona è. 530/2003 Z. z. v znení zákona è. 24/2007
Z. z..

2. Za § 200b sa vkladá § 200ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 200ba
Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie
námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu
(1) Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu
mono poda elektronickými prostriedkami. Námietky
musia by podané v elektronickej podobe tlaèiva, ktorá
sa pre elektronické podanie zverejní na internetovej
stránke ústredného portálu verejnej správy,25a) a podpísané zaruèeným elektronickým podpisom navrhovate¾a, inak na ne registrový súd neprihliada.
(2) Ak boli námietky podané v listinnej podobe a ich
súèasou je podanie nového návrhu na zápis alebo
iných listín, tento návrh a listiny musia ma listinnú
podobu. Ak boli námietky podané elektronickými prostriedkami, prikladané listiny mono poda v listinnej
podobe alebo elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe. Pri podávaní listín sa primerane pouijú
ustanovenia osobitného predpisu.25b) Listinná podoba
prikladaných listín prevádzaná do elektronickej podoby na úèely jej podania v elektronickej podobe musí
ma formu ustanovenú osobitným zákonom. Elektronická podoba listiny, ktorá bola vytvorená prevedením
z listinnej podoby, sa podpisuje zaruèeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie návrhu.
(3) Ak sa námietky podávajú elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nim dokladajú v elektronickej podobe, musia by podané spolu s námietkami, inak na ne registrový súd neprihliada. Ak boli
námietky podané elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nim listiny v listinnej podobe, musia by
vetky listiny, ktoré sa dokladajú v listinnej podobe,
doruèené na registrový súd súèasne, inak na ne registrový súd neprihliada.
(4) Ak sa námietky podávajú elektronickými prostriedkami a ich súèasou sú listiny v listinnej podobe,
musí by v námietkach uvedené, ktoré listiny sa podávajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe.
V lehote pod¾a § 200b ods. 1 musí by na registrový súd
doruèená listina alebo listiny, ktoré sa majú poda v listinnej podobe.
(5) V prípade pod¾a odseku 4 lehota pod¾a § 200b ods.
2 plynie odo dòa doruèenia listiny, ktorá sa mala poda
v listinnej podobe..
3. Doterají text § 374b sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo spravodlivosti vydá veobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví elektronickú
podobu tlaèív pre elektronické podanie pod¾a § 200ba,
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podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými
prostriedkami..
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z a zákona
è. 621/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 6 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je
sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku..
2. § 9 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného
registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia
prostredníctvom elektronického platobného portálu
verejnej správy.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 2 písm. h) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. èasti v poloke 13 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
a) a c).
4. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. èasti v poloke 13 poznámka znie:
Poznámka:
Poplatok pod¾a písmena a) platí poplatník pod¾a § 2
ods. 1 písm. f) tohto zákona..
5. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. èasti v poloke 17 sa v poznámkach vypúajú body 5 a 6.
Doterají bod 7 sa oznaèuje ako bod 5.
6. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II.
èasti poloka 24b vrátane poznámky znie:
Poloka 24b
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý
sa vydáva po vykonaní zápisu pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a po vykonaní zápisu pod¾a § 200b ods. 4
Obèianskeho súdneho poriadku
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1. v listinnej podobe ................................... 200 Sk,
2. v elektronickej podobe .............................. 10 Sk,
za vyhotovenie fotokópie listiny uloenej
v zbierke listín, za kadú, aj zaèatú stranu .... 10 Sk,
za zaslanie elektronickej podoby listiny
uloenej v zbierke listín elektronickými
prostriedkami .............................................. 10 Sk,
za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom,
e v obchodnom registri urèitý zápis nie je,
alebo potvrdenia o tom, e urèitá listina nie
je uloená do zbierky listín .......................... 100 Sk,
za zaslanie potvrdenia o tom, e v obchodnom
registri urèitý zápis nie je, alebo potvrdenia
o tom, e urèitá listina nie je uloená do zbierky
listín elektronickými prostriedkami .............. 10 Sk.
Poznámka:

Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra,
ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 200b ods. 4 Obèianskeho súdneho
poriadku, poplatku nepodliehajú..
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Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 260/1997 Z. z., zákona è. 5/1999 Z. z. a zákona
è. 184/1999 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 4 znie:
(4) Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné pouíva tátny jazyk vo vetkých informaèných systémoch i vo vzájomnom styku; popri tátnom jazyku môu pouíva v informaèných systémoch
aj iný jazyk, ak tak ustanoví osobitný predpis.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad § 3 ods. 6 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom
registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 24/2007 Z. z..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2007
s výnimkou èl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 a 35, èl. II
a èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. augusta 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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25
ZÁKON
z 13. decembra 2006
o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje elektronický výber mýta za
uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môe odkloni doprava z transeurópskej cestnej siete1) alebo
ktoré priamo konkurujú urèitým èastiam tejto siete
(ïalej len vymedzené úseky ciest), pod¾a prejazdenej
vzdialenosti, práva a povinnosti uívate¾ov týchto vymedzených úsekov ciest, pôsobnos orgánov tátnej
správy, správcu výberu mýta, výkon kontroly a zodpovednos za poruenie povinností ustanovených týmto
zákonom.
(2) Elektronický mýtny systém pouíva jednu alebo
viacero z týchto technológií:
a) satelitné urèovanie polohy,
b) mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c) 5,8 GHz mikrovlnová technológia.
(3) Tento zákon sa nevzahuje na výber mýta formou
úhrady pod¾a osobitného predpisu.2)
§2

vozidlami s celkovou hmotnosou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosou nad 3,5 t
urèenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami
umoòujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa po úhrade mýta za uívanie týchto vymedzených úsekov ciest. Na úèely tohto zákona uívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvlátne uívanie
cesty pod¾a osobitného predpisu,4) a to aj vtedy, ak na
takéto zvlátne uívanie nie je potrebné povolenie.
(3) Palubnou jednotkou je prístroj s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií pouitím niektorej z technológií satelitného urèovania polohy alebo mobilných komunikácií GSM-GPRS, alebo
5,8 GHz mikrovlnovej technológie.
§3
Povinnosti platite¾a mýta
(1) Povinnos platby mýta má prevádzkovate¾
vozidla5) a na mieste v èase výkonu kontroly úhrady
mýta aj vodiè vozidla (ïalej len platite¾ mýta).
(2) Platite¾ mýta je povinný
a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestni a uvies do èinnosti vo vozidle palubnú jednotku,
b) správne a úplne zada do palubnej jednotky technické údaje o vozidle potrebné na výpoèet mýta a jeho
odúètovanie,
c) správne pouíva palubnú jednotku.

Základné ustanovenia
(1) Elektronický výber mýta je elektronická úhrada
vypoèítanej sumy pod¾a kategórie vozidla za prejazdenú vzdialenos po vymedzenom úseku ciest (ïalej len
mýto). Mýto je príjmom Národnej dia¾niènej spoloènosti, a. s. Mýto je Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
povinná poui na plnenie úloh pod¾a osobitného predpisu.3)
(2) Vymedzené úseky ciest mono uíva motorovými
1

§4
Oslobodenie od mýta
Oslobodenie od mýta sa vzahuje na vozidlá
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oznaèené
pod¾a osobitného predpisu,6)
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c) ozbrojených síl alebo civilných zloiek vysielajúceho
tátu na úèel plnenia sluobných povinností,7)

) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných poiadavkách na tunely v cestnej sieti.
) § 6 ods. 2 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) § 12 ods. 1 zákona è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z.
4
) § 8 ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 písm. am) zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) § 51 ods. 1 písm. a) a odseky 2 a 8 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 227/2006 Z. z.
7
) Zmluva medzi tátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vzahujúca sa na
tatút ich ozbrojených síl (oznámenie è. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi tátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy,
vzahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie è. 566/2004 Z. z.).
2
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d) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie
Severoatlantickej zmluvy,
e) záchranných zloiek integrovaného záchranného
systému pod¾a osobitného predpisu,8)
f) správcu výberu mýta,
g) pouívané na údrbu vymedzených úsekov ciest.
§5
Sadzba mýta
Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa
urèí pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej
hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umoòujúcich prepravu viac
ako deviatich osôb vrátane vodièa. Spôsob výpoètu
sadzby mýta musí zoh¾adòova najmenej emisnú triedu EURO a poèet náprav vozidla.
§6
Správca výberu mýta
(1) Správcom výberu mýta je Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.9)
(2) Správca výberu mýta je povinný vybudova pred
vymedzenými úsekmi ciest platobné miesta na úhradu
mýta v hotovosti alebo platobnými kartami.
(3) Na úèely tohto zákona správca výberu mýta elektronickým zariadením zhromaïuje, spracováva, vyuíva a uchováva pod¾a osobitného predpisu10) tieto
údaje:
a) evidenèné èíslo vozidla a jeho fotografické zobrazenie,
b) technické údaje vozidla,
c) identifikaèný kód palubného zariadenia,
d) dåku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e) sadzbu mýta a sumu vypoèítaného mýta,
f) údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla pod¾a osobitného
predpisu.11)
(4) Správca výberu mýta zabezpeèí, aby platitelia
mýta pred uívaním vymedzeného úseku ciest mohli
umiestni vo svojich vozidlách palubné jednotky pod¾a
§ 2 ods. 3 vhodné aj pre iné technológie, ak to nevedie
k dodatoènému zaaeniu uívate¾ov alebo k ich diskriminácii. Palubná jednotka môe by spojená s tachografom vozidla.
(5) Správca výberu mýta je povinný Policajnému zboru umoni na plnenie jeho úloh pod¾a tohto zákona nepretritý a priamy prístup k informáciám zhromadeným elektronickým zariadením pod¾a odseku 3.
§7
Kontrola
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návajú poverené osoby v súèinnosti s útvarmi Policajného zboru.12)
(2) Poverenými osobami sú
a) zamestnanci Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) v rámci hlavného tátneho odborného dozoru,13)
b) zamestnanci správcu výberu mýta.
(3) Poverená osoba sa preukazuje preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totonosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého bydliska a èíslo obèianskeho preukazu.
(4) Evidenciu preukazov poverených osôb vedie ministerstvo.
(5) Poverené osoby pri výkone kontroly sú oprávnené:
a) získava údaje pod¾a § 6 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) preukazova dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona,
c) na mieste v èase kontroly vybra vypoèítanú sumu
mýta,
d) ak nemono zisti skutoènú prejazdenú vzdialenos
vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypoèíta
mýto z dåky 650 km a príslunej sadzby,
e) vyadova od vodièa vozidla vysvetlenie,
f) vyadova od vodièa vozidla doklad o úhrade mýta.
(6) Útvary Policajného zboru pri výkone kontroly sú
oprávnené:
a) usmeròova vozidlá na kontrolné miesta urèené
správcom výberu mýta,
b) zakáza pokraèova v jazde alebo prikáza smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené
alebo nie je uhradené vo vypoèítanej sume,
c) zakáza vodièovi ïaliu jazdu, ak je zistené poruenie niektorej z povinností ustanovených v § 3; zakáza vodièovi jazdu mono a do èasu, kým si platite¾
mýta nesplní povinnosti pod¾a § 3.
(7) Poverené osoby sú povinné vyhotovi doklad
o kontrole a zabezpeèi oznámenie zisteného priestupku na predpísanom tlaèive a predpísaným postupom.
§8
Priestupky
(1) Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí ten,
kto
a) uíva vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta,
b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v èase kontroly,
c) nemá vo vozidle palubnú jednotku pod¾a § 3 ods. 2,

(1) Kontrolu dodriavania povinností pod¾a § 3 vyko8

)
)
10
)
11
)

§ 8 ods. 1 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z.
Zákon è. 639/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
§ 86 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích
predpisov.
12
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
13
) § 3c zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
9

Èiastka 16

Zbierka zákonov è. 25/2007

d) nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé
údaje do palubnej jednotky,
e) neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) sa
uloí pokuta vo výke 20 000 Sk a v blokovom konaní vo
výke trojnásobku vypoèítanej sumy mýta.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) a e) sa uloí
pokuta vo výke 10 000 Sk a v blokovom konaní vo výke dvojnásobku vypoèítanej sumy mýta.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
osobitný predpis14) s tým, e priestupky pod¾a odseku 1
v blokovom konaní prejednávajú orgány Policajného
zboru.
(5) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednávajú prísluné obvodné úrady dopravy.
(6) Výnosy z pokút uloených za priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
§9
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kona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z. a zákona è. 479/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa vypúajú slová prísluného okresného.
2. V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúajú slová prísluným krajským.
3. V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúajú slová prísluného okresného a slová v prípade nesúhlasu prísluného okresného dopravného inpektorátu môe súhlas
udeli prísluný krajský dopravný inpektorát.
4. V § 3 ods. 5 písm. f) sa vypúajú slová prísluného okresného a slová v prípade nesúhlasu prísluného okresného dopravného inpektorátu môe súhlas
udeli prísluný krajský dopravný inpektorát.

Splnomocòovacie ustanovenie

5. V § 6 ods. 2 sa za slovo súpravami vkladá slovo
do 3,5 t.

(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
vlády Slovenskej republiky spôsob výpoètu mýta a výku sadzby mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty pre
kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umoòujúcich prepravu viac ako
deviatich osôb vrátane vodièa.

6. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Vymedzené úseky dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môe odkloni
doprava z transeurópskej cestnej siete2daa) a ktoré priamo konkurujú urèitým èastiam tejto siete, oznaèené
dopravnými znaèkami mono uíva motorovými vozidlami nad 3,5 t len po úhrade mýta za uívanie týchto
pozemných komunikácií pod¾a osobitného predpisu.2dab).

(2) Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona veobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a) vymedzenie úsekov ciest s elektronickým výberom
mýta a jednotné podmienky ich uívania,
b) podrobnosti o oznaèení vozidiel správcu výberu
mýta, dokladoch na preukazovanie poverených osôb
vykonávajúcich kontrolu a zásady pre výkon kontroly,
c) podrobnosti o spôsobe úhrady mýta na platobných
miestach na platbu mýta a preukazovania úhrady
mýta,
d) podrobnosti o umiestnení, intalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických pecifikáciách, postupoch rieenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
e) poiadavky na elektronický mýtny systém.
§ 10
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Èl. II
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zá14

Poznámky pod èiarou k odkazom 2daa a 2dab znejú:

2daa) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných poiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2dab
) Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterajie odseky 3 a 11 sa oznaèujú ako odseky 4
a 12.
7. V § 6 ods. 6 písmená a) a b) znejú:
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky urèených rozpoètových organizácií,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane
rozpoètových organizácií v jeho pôsobnosti urèených Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
a ozbrojených síl Slovenskej republiky,.
8. V § 6 ods. 6 písmeno e) znie:
e) Hasièského a záchranného zboru a ostatných hasièských jednotiek,.
9. V § 6 sa odsek 6 dopåòa písmenami o), p) a r), ktoré
znejú:
o) správcov ciest I., II. a III. triedy zabezpeèujúcich
údrbu dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môe odkloni doprava
z transeurópskej cestnej siete a ktoré priamo konku-

) Zákon Slovenskej Národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.

Strana 112

Zbierka zákonov è. 25/2007

rujú urèitým èastiam tejto siete na základe zmluvy
pod¾a § 3f,
p) zabezpeèujúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu,2ea)
r) Slovenskej informaènej sluby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2ea znie:

2ea) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov .

10. V § 6 ods. 9 znie:
(9) Výber mýta za uívanie dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môe odkloni doprava z transeurópskej cestnej siete2daa) a ktoré priamo konkurujú urèitým èastiam tejto siete,
nálepky, ich distribúciu, predaj a výmenu zabezpeèuje
právnická osoba zriadená pod¾a osobitného zákona.2fa)
Finanèné prostriedky získané z výberu mýta, z predaja
nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom Národnej dia¾niènej spoloènosti, a. s..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2fa znie:

2fa) Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti
a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 747/2004 Z. z..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z. a zákona è. 255/2006 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 55 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom
kontroly úhrady mýta pod¾a osobitného predpisu.23a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:
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Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 571/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z. a zákona è. 224/2006 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 67 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zakáe jazdu pod¾a osobitného predpisu.23b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:

23b) § 7 ods. 6 písm. c) zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom
výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 86 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý
znie:
(13) Národnej dia¾niènej spoloènosti, a. s.32aa) sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel (okrem vozidiel
kategórie M1, L a T) len na úèely výberu mýta, aj bez
predchádzajúcej písomnej iadosti na dátových nosièoch údajov (v elektronickej forme) najmenej raz za mesiac, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka, v tomto rozsahu:
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné èíslo alebo identifikaèné èíslo drite¾a vozidla, vlastníka vozidla a osoby, na ktorú sa drba vozidla previedla,
b) pridelené evidenèné èíslo, druh vozidla, znaèka, obchodný názov, typ, variant a verzia vozidla, dátum
prvej evidencie alebo rok výroby vozidla, výrobné
identifikaèné èíslo (VIN), celková hmotnos vozidla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32aa znie:

32aa) Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti
a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z..

Doterajie odseky 13 a 14 sa oznaèujú ako odseky 14
a 15.

23a) § 7 ods. 6 písm. c) zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom
výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2007 okrem ustanovení èl. II bodov 1 a 4 a 7 a 9, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 25/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky è. 367/2006 Z. z. o technických poiadavkách na zníenie
emisií zo záihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel
V § 5 ods. 4 má by namiesto 2008 správne uvedené 2007.
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