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102
ZÁKON
z 8. februára 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002
Z. z., zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006
Z. z. a zákona è. 342/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 10 znie:
§ 10
Dozor
Dozor nad dodriavaním tohto zákona vykonávajú
a) orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín pod¾a pôsobnosti vymedzenej v osobitnom
predpise,20)
b) tátny ústav pre kontrolu lieèiv21) nad reklamou liekov,
c) Ústav tátnej kontroly veterinárnych biopreparátov
a lieèiv21) nad reklamou veterinárnych lieèiv,
d) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad
reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výivové úèely vrátane dojèenských prípravkov
a následných doplnkových prípravkov, výivových
doplnkov a spotrebite¾sky balených minerálnych,
pramenitých a pitných vôd,
e) Slovenská obchodná inpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou pod¾a vecnej príslunosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) a d)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 21a znejú:

20) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
21a
) § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

men d) a e), ods. 6 a 8 a slová § 8 ods. 4 a 24 sa nahrádzajú slovami § 8 ods. 4.
4. V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) od 1 000 000 Sk do 3 000 000 Sk írite¾ovi reklamy za
poruenie veobecných poiadaviek na reklamu
pod¾a § 3 ods. 4 písm. d) a e),.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
5. V prílohe k zákonu è. 147/2001 Z. z. sa pripája
4. bod, ktorý znie:
4. Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra
1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES
L 250, 19. 9. 1984) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v.
ES L 290, 23. 10. 1997)..
Èl. II
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z. sa mení takto:
1. V § 25 ods. 3 sa slová je verejný obstarávate¾ povinný postupova výluène nahrádzajú slovami môe
verejný obstarávate¾ postupova.
2. V § 91 ods. 3 sa slová je verejný obstarávate¾ povinný postupova výluène nahrádzajú slovami môe
verejný obstarávate¾ postupova.
3. V § 99 odsek 2 znie:
(2) Pri zadávaní podprahovej zákazky mono poui
formu elektronickej komunikácie pri dodraní podmienok pod¾a § 18..
4. V § 149 ods. 2 sa vypúa písmeno e).

2. V § 11 ods. 2 sa za slovo nepredloí vkladajú slová alebo tieto dôkazy sú nedostatoèné.

Èl. III

3. V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová § 3 ods. 1 a 3 a 7
nahrádzajú slovami § 3 ods. 1 a 3, ods. 4 okrem pís-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2007 okrem
èl. II, ktorý nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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103
ZÁKON
z 9. februára 2007
o trojstranných konzultáciách na celotátnej úrovni a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Úèel zákona
Úèelom tohto zákona je podpora úèinného sociálneho dialógu na celotátnej úrovni medzi tátom a zamestnávate¾mi a zamestnancami (ïalej len sociálny
partner) prostredníctvom svojich zástupcov, ako demokratického prostriedku rieenia hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpeèenia sociálneho mieru.
§2
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje trojstranné konzultácie na celotátnej úrovni medzi tátom a sociálnymi partnermi,
ktorí prostredníctvom svojich zástupcov vzájomne vyjednávajú a prerokúvajú zásadné otázky hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti s cie¾om dosiahnu dohodu o týchto otázkach, a zriadenie,
zloenie a zásady èinnosti Hospodárskej a sociálnej
rady Slovenskej republiky.
§3
Zástupcovia tátu, zástupcovia
zamestnávate¾ov a zástupcovia zamestnancov
(1) Zástupcom tátu na úèely tohto zákona je vláda
Slovenskej republiky (ïalej len vláda).
(2) Zástupcami zamestnávate¾ov na úèely tohto zákona sú zástupcovia vymenovaní reprezentatívnymi
zdrueniami zamestnávate¾ov.1) Reprezentatívne zdruenie zamestnávate¾ov je zdruenie zamestnávate¾ov,
ktoré zdruuje zamestnávate¾ov z viacerých odvetví
hospodárstva alebo má pôsobnos najmenej v piatich
krajoch, ktorí spolu zamestnávajú najmenej 100 000
zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom
pracovnom vzahu.
1

(3) Zástupcami zamestnancov na úèely tohto zákona
sú reprezentatívne zdruenia odborových zväzov.1) Reprezentatívne zdruenie odborových zväzov je zdruenie odborových zväzov, ktoré zdruuje zamestnancov
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzahu z viacerých odvetví hospodárstva s najmenej
100 000 zamestnancami, ktorí sú èlenmi odborov.
(4) Zástupcovia zamestnávate¾ov a zástupcovia zamestnancov preukazujú svoju reprezentatívnos pod¾a
odsekov 2 a 3 na iados zástupcov vlády alebo sociálneho partnera, ktorý vyslovil pochybnos o ich reprezentatívnosti; o takto preukázanej reprezentatívnosti
môe zástupca vlády alebo sociálny partner vyslovi pochybnos a po uplynutí 12 mesiacov od uznania reprezentatívnosti. Zástupcovia zamestnávate¾ov preukazujú reprezentatívnos predloením zoznamu zdruených
zamestnávate¾ov, ktorý obsahuje obchodné meno
(meno a priezvisko), identifikaèné èíslo, sídlo (bydlisko)
a poèet zamestnancov. Zástupcovia zamestnancov preukazujú reprezentatívnos predloením zoznamu odborových organizácií, ktorý obsahuje poèet zamestnancov, ktorí sú èlenmi odborov.
(5) Spor o urèenie reprezentatívnosti pod¾a odsekov 2
a 3 riei rozhodca, na ktorom sa sociálni partneri dohodnú. Ak sa sociálni partneri nedohodnú na rozhodcovi, urèí ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo zoznamu rozhodcov, ktorý
vedie pod¾a osobitného predpisu.2)
(6) Rozhodcovi vzniká nárok na úhradu odmeny
a nákladov konania pred rozhodcom. Pri úhrade odmeny a nákladov konania pred rozhodcom sa postupuje
rovnako ako pri úhrade odmeny a nákladov konania
pred rozhodcom pod¾a osobitného predpisu.3)
§4
Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky
(1) Zriaïuje sa Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky (ïalej len rada) so sídlom v Bratislave.
(2) Rada je konzultaèný a dohodovací orgán vlády
a sociálnych partnerov na celotátnej úrovni.

) § 9a a 16 zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení zákona è. 300/1990 Zb.
) § 10a ods. 9 zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona è. 209/2001 Z. z.
3
) § 13 ods. 7 zákona è. 2/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z.
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výka odmeny sprostredkovate¾ovi a rozhodcovi, výka poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyieho stupòa a výka a spôsob úhrady nákladov konania pred
rozhodcom v znení neskorích predpisov.
2
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(3) Rada
a) dohoduje stanoviská a odporúèania v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti,
b) uzatvára dohody v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti,
c) dohoduje stanoviská a odporúèania v oblasti tátneho rozpoètu,
d) dohoduje stanoviská k návrhom veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú dôleitých
záujmov zamestnancov a zamestnávate¾ov, najmä
hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a podmienok podnikania,
e) podporuje vetky formy kolektívneho vyjednávania,
f) zriaïuje svoje poradné orgány,
g) schva¾uje rokovací poriadok rady.

(6) Plenárne zasadnutie je schopné rokova a prijíma závery, ak sú na jeho zasadnutí prítomní najmenej
tyria èlenovia rady, ktorí sú èlenmi vlády, najmenej
tyria èlenovia rady zastupujúci zamestnávate¾ov
a najmenej tyria èlenovia rady zastupujúci zamestnancov.

(4) Predkladate¾, ktorým je vláda, zástupca zamestnávate¾ov alebo zástupca zamestnancov, predkladá
materiál na rokovanie rady v lehote a spôsobom urèeným rokovacím poriadkom.

§8

§5
Zloenie rady
Rada má 21 èlenov. Skladá sa zo siedmich zástupcov
vymenovaných vládou, zo siedmich zástupcov vymenovaných reprezentatívnymi zdrueniami zamestnávate¾ov a zo siedmich zástupcov vymenovaných reprezentatívnymi zdrueniami odborových zväzov (ïalej len èlen
rady). Poèet èlenov rady zastupujúcich reprezentatívne zdruenia zamestnávate¾ov sa urèí pomerne k poètu
zamestnávaných zamestnancov. Poèet èlenov rady zastupujúcich reprezentatívne zdruenia odborových
zväzov sa urèí pomerne k poètu zdruených zamestnancov, ktorí sú èlenmi odborov.
§6
Orgány rady
Orgány rady sú
a) plenárne zasadnutie,
b) predsedníctvo.
§7
Plenárne zasadnutie
(1) Plenárne zasadnutie je najvyí konzultaèný a dohodovací orgán rady. Plenárne zasadnutie sa skladá
z èlenov rady.
(2) Plenárne zasadnutie prerokúva zásadné veci týkajúce sa oblastí uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) a d).
(3) Plenárne zasadnutie zasadá pod¾a potreby, najmenej raz za tvrrok.
(4) Plenárne zasadnutie zvoláva a riadi predseda
rady alebo ním poverený podpredseda rady.
(5) Na plenárne zasadnutie si môu èlenovia rady
k jednotlivým bodom programu prizva odborníkov.

(7) Závermi rokovania plenárneho zasadnutia sú dohody, stanoviská a odporúèania, ktoré sú súèasou
materiálu predkladaného na rokovanie orgánu, ktorý
materiál ïalej prerokúva alebo o òom rozhoduje. Ak sú
stanoviská k predloenému materiálu zhodné, je záverom z rokovania plenárneho zasadnutia spoloèné stanovisko. Ak sú stanoviská k predloenému materiálu
rozporné, je súèasou záverov z rokovania plenárneho
zasadnutia stanovisko vlády a kadého sociálneho
partnera.

Predsedníctvo
(1) Predsedníctvo sa skladá z èlenov rady, ktorými sú
a) predseda rady vymenovaný vládou z èlenov vlády,
b) podpredseda rady vymenovaný reprezentatívnym
zdruením zamestnávate¾ov,
c) podpredseda rady vymenovaný reprezentatívnym
zdruením odborových zväzov,
d) èlen predsedníctva vymenovaný vládou zo tátnych
tajomníkov,
e) èlen predsedníctva vymenovaný reprezentatívnym
zdruením zamestnávate¾ov a
f) èlen predsedníctva vymenovaný reprezentatívnym
zdruením odborových zväzov.
(2) Ak zástupcov zamestnávate¾ov zastupujú v rade
viaceré reprezentatívne zdruenia zamestnávate¾ov,
podpredsedom rady pod¾a odseku 1 písm. b) je zástupca zdruenia zamestnávate¾ov, ktoré zdruuje zamestnávate¾ov s najväèím poètom zamestnancov, a èlenom
predsedníctva pod¾a odseku 1 písm. e) je zástupca
zdruenia zamestnávate¾ov, ktoré zdruuje zamestnávate¾ov s druhým najväèím poètom zamestnancov, ak
sa vetci èlenovia rady zastupujúci zamestnávate¾ov
nedohodnú nadpoloviènou väèinou hlasov inak.
(3) Ak zástupcov zamestnancov zastupujú v rade viaceré reprezentatívne zdruenia odborových zväzov,
podpredsedom rady pod¾a odseku 1 písm. c) je zástupca zdruenia odborových zväzov, ktoré zdruuje najväèí poèet zamestnancov, ktorí sú èlenmi odborov,
a èlenom predsedníctva pod¾a odseku 1 písm. f) je zástupca zdruenia odborových zväzov, ktoré zdruuje
druhý najväèí poèet zamestnancov, ktorí sú èlenmi
odborov, ak sa vetci èlenovia rady zastupujúci zamestnancov nedohodnú nadpoloviènou väèinou hlasov inak.
(4) Èlenstvo v predsedníctve je nezastupite¾né.
a)
b)
c)
d)

(5) Predseda rady
riadi èinnos rady,
zvoláva a riadi plenárne zasadnutie,
zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva,
informuje vládu o záveroch orgánov rady.

Èiastka 57

Zbierka zákonov è. 103/2007

§9
Pôsobnos predsedníctva
(1) Predsedníctvo prerokúva
a) zásadné veci spojené s prípravou plenárneho zasadnutia a veci vyplývajúce zo záverov plenárneho zasadnutia,
b) veci, na ktoré ho plenárne zasadnutie splnomocnilo.
(2) Predsedníctvo rozhoduje o zvolaní mimoriadneho
plenárneho zasadnutia, ak o to poiada zástupca vlády
alebo aspoò jeden zo sociálnych partnerov.
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è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z. a zákona è. 678/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
§ 1a

§ 10
Poradné orgány
Pre jednotlivé oblasti svojho pôsobenia rada zriaïuje
svoje poradné orgány, ktoré sa skladajú z odborníkov,
ktorých urèujú zástupcovia vlády a sociálnych partnerov. Spôsob èinnosti poradných orgánov upraví rokovací poriadok rady.

Schôdze vlády sú neverejné. Tým nie je dotknutá povinnos vlády zverejòova texty materiálov pod¾a osobitného predpisu.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 5 ods. 4 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií)..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.

§ 11
Sekretariát
Èinnos rady vecne, organizaène a administratívne
zabezpeèuje sekretariát. Sekretariát riadi tajomník,
ktorého vymenúva a odvoláva predseda rady na návrh
predsedníctva.
§ 12
Finanèné zabezpeèenie rady
(1) Èinnos rady je finanène zabezpeèená zo tátneho
rozpoètu.
(2) Výdavky, ktoré vznikli èlenom orgánov rady v súvislosti s úèasou na rokovaní orgánov rady, uhrádza
sociálny partner, ktorého zastupujú.

2. V § 2 ods. 3 sa za slovami Hospodárska rada vlády
Slovenskej republiky vypúa èiarka a vypúajú sa
slová Rada hospodárskeho partnerstva a sociálneho
partnerstva Slovenskej republiky.
Èl. III
Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení zákona è. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z., zákona
è. 209/2001 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 553/2003 Z. z. a zákona è. 585/2004 Z. z. sa mení
takto:
V § 7 ods. 1 sa za slovom uzavrela vypúa èiarka
a vypúajú sa slová len ak tento zamestnávate¾ s rozírením kolektívnej zmluvy vyieho stupòa súhlasí.

Èl. II
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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104
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. februára 2007,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach ude¾ovania
výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ïalie ustanovenia
zákona è. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona è. 182/2005 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o podmienkach ude¾ovania výsadbových
práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ïalie ustanovenia zákona è. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa dopåòa takto:
1. V prílohe è. 5 v èasti Malokarpatská vinohradnícka
oblas, Záhorský rajón sa za slová Lakárska Nová
Ves vkladá èiarka a slová Malé Leváre.
2. V prílohe è. 5 v èasti Malokarpatská vinohradnícka

oblas, Bratislavský rajón sa na konci pripája èiarka
a slová Bratislava-Vrakuòa.
3. V prílohe è. 5 v èasti Malokarpatská vinohradnícka
oblas, Trnavský rajón sa za slovo Malenice vkladá
èiarka a slovo elpice.
4. V prílohe è. 5 v èasti Nitrianska vinohradnícka
oblas, Radoinský rajón sa za slovo Radoina vkladá
èiarka a slovo Skaèany a na konci sa pripája èiarka
a slovo Vysoèany.
5. V prílohe è. 5 v èasti Nitrianska vinohradnícka
oblas, Vrábe¾ský rajón sa za slovo Telince vkladá
èiarka a slová Ve¾ké Chyndice.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2007.

Miroslav Jureòa v. r.
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105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. februára 2007 bol v Pekingu podpísaný
Program spolupráce medzi Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kolstva Èínskej ¾udovej
republiky v oblasti kolstva na roky 2007  2010.
Program nadobudol platnos 5. februára 2007 v súlade s èlánkom 8.
Do textu programu mono nahliadnu na Ministerstve kolstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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