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ZÁKON
z 9. februára 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z.
o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 260/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 114/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 109/2005 Z. z., zákona
è. 466/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona
è. 1/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 18 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a g), ktoré
znejú:
e) poskytnú príslunému dráhovému správnemu
úradu technickú pomoc a informácie potrebné na
úèely vyetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenie stavu bezpeènosti a plynulosti prevádzky dráhy,
f) vytvára podmienky na zaistenie a zvyovanie bezpeènosti prevádzky, na predchádzanie vzniku nehôd, mimoriadnych udalostí a iných naruení bezpeènosti prevádzky dráhy a dopravy na dráhe,
g) dodriava povinnosti urèené pri preprave nebezpeèného tovaru..
2. V § 20 písmeno b) znie:
b) zabezpeèi dopravcom prístup k slubám poskytovaným prevádzkovate¾om dráhy takým spôsobom,
aby nedolo k zvýhodneniu niektorého z dopravcov;
rovnako to platí aj pre terminály kombinovanej dopravy a prístavy slúiace alebo potenciálne slúiace
viac ako jednému uívate¾ovi, ak sú v nich poskytované eleznièné sluby; rozsah sluieb a zoznam
doplnkových sluieb je uvedený v prílohe è. 2,.

5. V § 26 ods. 2 sa za slová ivotného prostredia,
vkladajú slová ochrany pred poiarmi,.
6. V § 27 sa odsek 1 dopåòa písmenami i), j) a k), ktoré znejú:
i) poskytnú príslunému dráhovému správnemu
úradu technickú pomoc a informácie potrebné na
úèely vyetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenie stavu bezpeènosti a plynulosti prevádzky dráhy,
j) vytvára podmienky na zaistenie a zvyovanie bezpeènosti prevádzky, na predchádzanie vzniku nehôd, mimoriadnych udalostí a iných naruení bezpeènosti prevádzky dráhy a dopravy na dráhe,
k) dodriava povinnosti urèené pri preprave nebezpeèného tovaru..
7. V § 27 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) prija opatrenia vyplývajúce z technických pecifikácií a bezpeènostných predpisov na zaistenie bezpeènosti dopravy na dráhe, uplatòova bezpeènostné predpisy voèi vetkým dotknutým subjektom
otvoreným spôsobom a za podmienok rovnakého
prístupu,
h) uplatòova systém riadenia bezpeènosti a plni úlohy vyplývajúce z bezpeènostného osvedèenia..
8. V § 28a ods. 1 písm. c) sa slovo bydliska nahrádza slovami pobytu (ïalej len bydlisko).
9. V § 30a odsek 3 znie:
(3) Dopravca je povinný vies oddelene evidenciu
nákladov a výnosov z realizácie výkonov mimo zmluvy
o prevádzkovaní dopravy a z realizácie zmluvy o prevádzkovaní dopravy. Zmluvu o prevádzkovaní dopravy
èlení pod¾a záväzkov tátu a záväzkov jednotlivých
samosprávnych krajov. Túto evidenciu predkladá objednávate¾ovi výkonov..

3. § 20 sa dopåòa písmenami m) a n), ktoré znejú:
m) prija opatrenia vyplývajúce z technických pecifikácií a bezpeènostných predpisov na zaistenie bezpeènosti prevádzky dráhy, uplatòova bezpeènostné predpisy voèi vetkým dotknutým subjektom
otvoreným spôsobom a za podmienok rovnakého
prístupu,
n) uplatòova systém riadenia bezpeènosti a plni
úlohy vyplývajúce z bezpeènostného povolenia..

10. V § 30a odsek 6 znie:
(6) Podrobnosti o evidencii a predkladaní nákladov
a výnosov pod¾a odseku 3 a podrobnosti o urèení preukázate¾nej straty v osobnej doprave, ktorá vznikla
plnením záväzkov zo zmluvy o prevádzkovaní dopravy
pre samosprávny kraj alebo obec pod¾a odseku 2
písm. a) a pre ministerstvo pod¾a odseku 2 písm. b),
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..

4. V § 25 ods. 1 sa za slová zdravia osôb, vkladajú
slová ochrana pred poiarmi,.

11. V § 31 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a bezpeènostného povolenia..
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12. § 46a vrátane nadpisu znie:
§ 46a
Bezpeènostné povolenie
a bezpeènostné osvedèenie
(1) Prevádzkovate¾ celotátnej a regionálnej dráhy
musí ma ku dòu zaèatia prevádzkovania dráhy bezpeènostné povolenie. Dopravca musí ma ku dòu zaèatia prevádzkovania dopravy na celotátnej a regionálnej dráhe bezpeènostné osvedèenie.
(2) Bezpeènostné povolenie a bezpeènostné osvedèenie na základe iadosti vydáva prísluný dráhový
správny úrad na dobu najviac piatich rokov, prièom
strácajú platnos uplynutím doby, na ktorú boli vydané, a platia pre celú sie alebo jej èas. Nemono ich
previes na inú osobu a neprechádzajú ani na právneho nástupcu. Na iados drite¾a je moné opakovane
predåi ich platnos na dobu najviac piatich rokov.
(3) Prevádzkovate¾ dráhy bezpeènostným povolením
preukazuje, e
a) má vytvorenú organizaènú truktúru a systém riadenia bezpeènosti pri prevádzkovaní dráhy pod¾a
§ 48d a prílohy è. 5,
b) vydal vnútorné predpisy na prevádzkovanie dráhy,
organizovanie dopravy na dráhe, obsluhu dráhy,
o poiadavkách na odbornú spôsobilos a znalos
osôb zabezpeèujúcich prevádzkovanie dráhy
a o spôsobe jej overovania, o systéme pravidelného
kolenia a o postupoch pri vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí a zisovaní ich príèin.
(4) Bezpeènostné povolenie obsahuje
a) potvrdenie o schválení opatrení prijatých prevádzkovate¾om dráhy na splnenie poiadaviek pod¾a odseku 3 písm. a),
b) potvrdenie o schválení opatrení prijatých prevádzkovate¾om dráhy na splnenie poiadaviek pod¾a
odseku 3 písm. b), pecifických poiadaviek na projektovanie, údrbu a bezpeènú prevádzku elezniènej infratruktúry, riadiaceho, zabezpeèovacieho
systému a návestenia.
(5) Dopravca bezpeènostným osvedèením preukazuje, e
a) má vytvorenú organizaènú truktúru a systém riadenia bezpeènosti pri prevádzkovaní dopravy na
dráhe pod¾a § 48d a prílohy è. 5,
b) spåòa podmienky odbornej, zdravotnej, zmyslovej
a psychologickej spôsobilosti osôb zabezpeèujúcich
prevádzkovanie dopravy na dráhe,
c) spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom na
prevádzkovanie dráhových vozidiel,
d) vydal vnútorné predpisy na prevádzkovanie dopravy na dráhe, prevádzku dráhových vozidiel, o poiadavkách na odbornú spôsobilos a znalos osôb
zabezpeèujúcich prevádzkovanie dopravy na dráhe, o spôsobe jej overovania a systéme pravidelného kolenia, o postupoch pri vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí a zisovaní ich príèin.
(6) Bezpeènostné osvedèenie obsahuje
a) osvedèenie o schválení opatrení prijatých dopravcom
na splnenie poiadaviek pod¾a odseku 5 písm. a),
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b) osvedèenie o schválení opatrení prijatých dopravcom na splnenie poiadaviek pod¾a odseku 5 písm.
b) a d), pecifických poiadaviek na zaistenie bezpeènej prevádzky na tratiach príslunej siete, poiadaviek na uplatòovanie technických pecifikácií
a bezpeènostných predpisov, osvedèení pre personál a povolenia prevádzky dráhových vozidiel,
c) oznaèenie druhu dopravy a rozsah dopravných sluieb, na ktoré sa vzahuje.
(7) Dopravca, ktorý nie je drite¾om bezpeènostného
osvedèenia a chce zaèa vykonáva dopravu v Slovenskej republike, preukazuje príslunému dráhovému
správnemu úradu splnenie podmienok na udelenie
bezpeènostného osvedèenia uvedených v odseku 5. Prísluný dráhový správny úrad vydá v tomto prípade bezpeènostné osvedèenie pod¾a odseku 6, v ktorom urèí
druh a rozsah zahrnutých dopravných sluieb.
(8) Dopravca, ktorý je drite¾om bezpeènostného
osvedèenia vydaného prísluným úradom iného èlenského tátu alebo tátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len
tát EHP), a zamý¾a vykonáva doplnkové dopravné
sluby, preukazuje príslunému dráhovému správnemu úradu splnenie podmienok pre udelenie bezpeènostného osvedèenia uvedených v odseku 5 písm. b) a
d). Prísluný dráhový správny úrad vydá v tomto prípade dodatoèné národné bezpeènostné osvedèenie pod¾a
odseku 6 písm. b).
(9) Bezpeènostné osvedèenie vydané prísluným
úradom iného èlenského tátu alebo tátu EHP platí aj
v Slovenskej republike.
(10) iados o vydanie bezpeènostného osvedèenia
a bezpeènostného povolenia obsahuje obchodné meno,
sídlo, právnu formu, meno, priezvisko a bydlisko osoby
alebo osôb, ktoré sú jej tatutárnym orgánom, údaje
o organizaènej truktúre, systéme riadenia bezpeènosti a systéme riadenia podniku.
(11) Prísluný dráhový správny úrad rozhodne o iadosti na vydanie bezpeènostného osvedèenia a bezpeènostného povolenia bezodkladne, najneskôr do tyroch
mesiacov po predloení vetkých poadovaných informácií a dokladov. iadate¾ na poiadanie bezodkladne
predloí doplòujúcu dokumentáciu.
(12) Prísluný dráhový správny úrad urèí a zverejní
rozsah údajov a dokumentov, ktoré musia by predloené spolu so iadosou, rozsah poiadaviek a ïalie
pokyny na získanie bezpeènostného osvedèenia. Na
vyiadanie poskytne iadate¾ovi ïalie informácie
a usmernenia vo veci prerokovávanej iadosti. Pri iadosti o bezpeènostné osvedèenie len na urèitú èas infratruktúry urèí predpisy platné pre danú èas a vydá
potrebné pokyny.
(13) Drite¾ bezpeènostného osvedèenia a bezpeènostného povolenia je povinný bezodkladne oznámi
príslunému dráhovému správnemu úradu podstatné
zmeny podmienok, ktoré boli obsahom podanej iadosti o ich vydanie, a informova o zavedení nových kategórií zamestnancov a nových druhov dráhových vozidiel.
(14) Prísluný dráhový správny úrad s oh¾adom na
rozsah oznámených zmien rozhodne o zmene bezpeè-

Strana 700

Zbierka zákonov è. 109/2007

nostného povolenia alebo bezpeènostného osvedèenia;
prísluný dráhový správny úrad môe preveri plnenie
príslunej èasti bezpeènostného osvedèenia a bezpeènostného povolenia; takto postupuje aj pri podstatných zmenách právnych predpisov v oblasti bezpeènosti.
(15) Ak drite¾ bezpeènostného osvedèenia alebo bezpeènostného povolenia nespåòa podmienky, za ktorých
mu bolo vydané, neplní podmienky na zaistenie bezpeènosti pri prevádzkovaní dopravy na dráhe alebo
prevádzkovaní dráhy, alebo pri podstatných zmenách
právnych predpisov v oblasti bezpeènosti, prísluný
dráhový správny úrad zruí bezpeènostné osvedèenie
alebo bezpeènostné povolenie celkom alebo iba jeho
príslunú èas. Prísluný dráhový správny úrad zruí
bezpeènostné osvedèenie aj v prípade, ak zistí, e ho drite¾ v priebehu roku po jeho udelení nevyuil predpokladaným spôsobom.
(16) Prísluný dráhový správny úrad informuje Európsku elezniènú agentúru do jedného mesiaca od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní,
predåení doby platnosti, zmene alebo zruení bezpeènostného osvedèenia pod¾a odseku 6 alebo bezpeènostného povolenia. Súèasne oznámi identifikaèné údaje
o dopravcovi alebo prevádzkovate¾ovi dráhy, dátum
vydania, rozsah a dobu platnosti bezpeènostného
osvedèenia alebo bezpeènostného povolenia a v prípade jeho zruenia aj dôvody takého rozhodnutia a ïalie
upresòujúce údaje. V prípade potreby tieto údaje oznámi aj bezpeènostnému úradu iného tátu.
(17) Ak prísluný dráhový správny úrad zruí dodatoèné národné bezpeènostné osvedèenie pod¾a odseku 6 písm. b), bezodkladne o tom informuje prísluný
úrad, ktorý vydal èas bezpeènostného osvedèenia pod¾a odseku 6 písm. a)..
13. V § 46b ods. 3 písm. a) sa slovo desanásobok
nahrádza slovami najviac desanásobok a na konci sa
pripájajú tieto slová: a urèí ju dopravca v prepravnom
poriadku.
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usmrtených a zranených osôb, predbený odhad kody
a predpokladaná doba obmedzenia alebo zastavenia
dopravy na dráhe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 124 ods. 1 Trestného zákona..

16. V § 48 ods. 3 sa za slová Prevádzkovate¾ dráhy
vkladá èiarka a slová alebo dopravca je oprávnený sa
nahrádzajú slovami dopravca alebo záchranné zloky
integrovaného záchranného systému sú oprávnení.
17. V § 48 odsek 5 znie:
(5) Prevádzkovate¾ dráhy a dopravca sú povinní:
a) zaisti miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti
a zabezpeèi zdokumentovanie pôvodného stavu situácie na mieste ich vzniku,
b) zisti príèiny a okolnosti vzniku nehody a mimoriadnej udalosti, vies ich evidenciu a prijíma preventívne opatrenia na ich predchádzanie,
c) zasla príslunému dráhovému správnemu úradu
správu o výsledku zisovania príèin a okolností
vzniku nehody a mimoriadnej udalosti pod¾a prílohy è. 6 do 14 dní po jej schválení,
d) odstráni zistené nedostatky, ktoré viedli k vzniku
nehody a mimoriadnej udalosti, a ich kodlivé následky a v urèených termínoch vykona uloené nápravné opatrenia,
e) vyda vnútorný predpis obsahujúci postupy na zisovanie príèin vzniku nehody a mimoriadnej udalosti, ich podrobnú kategorizáciu, spôsob ohlasovania ich vzniku, úlohy organizaèných zloiek
prevádzkovate¾a dráhy a dopravcov zúèastnených
na zisovaní ich príèin..
18. § 48a sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vykonávanie doh¾adu nad prijatím potrebných
opatrení prevádzkovate¾om dráhy a dopravcom na
ochranu pred poiarmi..

14. V § 46b ods. 3 písm. b) sa slová do stonásobku
nahrádzajú slovami najviac stonásobok.

19. V § 48b sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) vývoj bezpeènostných ukazovate¾ov pod¾a prílohy
è. 5 a údaje o závaných nedostatkoch a poruchách
v prevádzke dráhy alebo dopravy na dráhe..

15. V § 48 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Nehoda pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe je neelaná alebo neúmyselná náhla udalos alebo pecifický reazec takýchto udalostí,
ku ktorým dolo v súvislosti s pohybom dráhového vozidla a ktoré majú za následok smr, ujmu na zdraví,
ohrozenie ivota a zdravia osôb, poiar dráhových vozidiel, kodu na majetku15) alebo pokodenie ivotného
prostredia.16)

20. V § 48b odsek 3 znie:
(3) Prísluný dráhový správny úrad je povinný vdy
do 30. septembra kalendárneho roka zverejni vo vestníku dopravy výroènú správu týkajúcu sa svojej èinnosti v oblasti bezpeènosti za predchádzajúci kalendárny rok; túto správu a vyhodnotenie bezpeènostných
ukazovate¾ov pod¾a prílohy è. 5 za oblas elezniènej
dopravy zale v tomto termíne aj Európskej elezniènej
agentúre..

(2) Prevádzkovate¾ dráhy a dopravca sú povinní nehodu a kadú mimoriadnu udalos v doprave na dráhe,
ktorá nesúvisí s pohybom dráhového vozidla, ale má
rovnaký následok ako nehoda pod¾a odseku 1, bezodkladne oznámi orgánom èinným v trestnom konaní
a príslunému dráhovému správnemu úradu, prípadne aj koordinaènému stredisku integrovaného záchranného systému a Hasièskému záchrannému zboru. V oznámení sa uvedie najmä dátum, èas a miesto
vzniku udalosti, jej struèný opis a následky, poèet

21. § 48c znie:
§ 48c
(1) Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy (ïalej len
úrad) vyetruje príèiny a okolnosti eleznièných nehôd, pri ktorých v dôsledku zráky alebo vyko¾ajenia
dráhových vozidiel dolo k usmrteniu jednej osoby
alebo viacerých osôb, vánemu zraneniu piatich alebo
viacerých osôb alebo materiálnym kodám vo výke
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najmenej dvoch miliónov eur, a poskytne vyetrovate¾om na túto èinnos dostatoèné prostriedky a potrebné
posudky. Posudky mono získa v rámci úradu alebo
mimo neho v závislosti od charakteru nehody.
(2) Vyetrovanie pod¾a odseku 1 musí zaèa ihneï po
ohlásení, najneskôr do jedného týdòa. Z vyetrovania
vypracuje správu pod¾a prílohy è. 6. Vyetrovanie prísluného dráhového správneho úradu sa vykonáva nezávisle od vyetrovania vykonávaného orgánmi èinnými v trestnom konaní a nezaoberá sa otázkami podielu
viny a zodpovednosti. Prísluný dráhový správny úrad
na úèely vyetrovania príslunej udalosti vymenuje vyetrovaciu komisiu. Vedúci vyetrovate¾ nehôd urèuje
postup a rozsah vyetrovania, organizuje a kontroluje
jeho priebeh a plnenie ïalích súvisiacich úloh ustanovených týmto zákonom.
(3) Prísluný dráhový správny úrad môe vyetrova
aj menej závané nehody a mimoriadne udalosti, ak
predpokladá, e budú ma dopad na bezpeènos v doprave. Týmto vyetrovaním ho v prípade nutnosti môe
poveri aj ministerstvo. Pri svojom rozhodovaní o tom,
èi takéto vyetrovanie zaène, berie do úvahy vános
nehody, èi tvorí èas série nehôd, vplyv na bezpeènos
dopravného systému, poiadavky prevádzkovate¾ov
dráhy, dopravcov, bezpeènostného úseku úradu alebo
iných èlenských tátov. Postup a rozsah vyetrovania
urèí aj s oh¾adom na poznatky získané z vyetrovania
nehody.
(4) Prísluný dráhový správny úrad informuje Európsku elezniènú agentúru do jedného týdòa po svojom rozhodnutí zaèa vyetrovanie nehody pod¾a odseku 1, ako aj menej závanej nehody. Informácia
obsahuje dátum, èas a miesto udalosti, ako aj jej druh
a dôsledky z h¾adiska obetí na ivotoch, zranení a materiálnych kôd.
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vzniku udalosti podie¾al dopravca so sídlom v tomto
táte.
(9) Vyetrovanie musí by nezávislé od prevádzkovate¾a dráhy a dopravcu. Ak z vyetrovania vyplynie
bezpeènostné odporúèanie vyadujúce vykonanie zmeny predpisov alebo technológie alebo prijatie iných
opatrení subjektmi zúèastnenými v elezniènej doprave, nevytvára to prezumpciu viny alebo zodpovednosti
za nehodu alebo mimoriadnu udalos a je adresované
bezpeènostnému úseku úradu, prípadne aj iným orgánom. Dotknuté orgány Slovenskej republiky informujú
minimálne raz do roka vyetrovací úsek úradu o opatreniach prijatých alebo plánovaných na základe bezpeènostného odporúèania.
(10) Orgány èinné v trestnom konaní, prevádzkovate¾ dráhy, dopravca a subjekty zúèastnené na záchranných a vyslobodzovacích prácach po nehode èo najskôr
umonia vyetrovate¾om vyetrovacieho úseku úradu
prístup na miesto nehody, k príslunej infratruktúre,
dráhovým vozidlám a zariadeniam vrátane zabezpeèovacích, riadiacich a záznamových.
(11) Vyetrovate¾om vyetrovacieho úseku úradu sa
umoní aj prístup k obsahu záznamov na dráhovom vozidle, zaznamenaným hovorovým správam a údajom
o prevádzke riadiaceho a zabezpeèovacieho zariadenia
a ich vyhodnoteniam, k výsledkom prehliadok tiel obetí
a výsledkom vyetrovania personálu, k informáciám
alebo záznamom prevádzkovate¾a dráhy a dopravcu
a iným dôkazom a ich zaznamenaniu a umoní sa im
vypoèu personál a ostatných svedkov a kontrolovaný
odber vzoriek trosiek na úèely analýzy.
(12) Prísluný dráhový správny úrad môe poiada
o odbornú pomoc a spoluprácu pri vyetrovaní nehôd
aj iné osoby..

(5) Na úèel obnovenia dopravy zisovanie príèin nehôd a mimoriadnych udalostí a ich vyetrovanie na
mieste vzniku sa musí zaèa a ukonèi v najkratom
monom èase.

22. Za § 48c sa vkladajú § 48d a 48f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

(6) Ak sa nehoda stala na hranici medzi dvoma tátmi alebo ak nie je zrejmé, v ktorom táte sa nehoda stala, alebo k nej dolo na zariadení alebo v blízkosti zariadenia nachádzajúceho sa na hranici medzi tátmi,
alebo je na nej úèastný dopravca s licenciou z iného
tátu, prísluný dráhový správny úrad vyzve prísluný
úrad dotknutého tátu na spoluprácu na vyetrovaní
a umoní sa mu prístup k jeho výsledkom.

Systém riadenia bezpeènosti

(7) Vyetrovanie nehody sa vykoná otvoreným spôsobom tak, aby zúèastnení mali primeraný prístup k výsledkom vyetrovania a mohli sa vyjadri.
(8) Vyetrovaciu správu uverejní prísluný dráhový
správny úrad èo najskôr, najneskôr do 12 mesiacov po
udalosti a súèasne ju zale dotknutým dopravcom,
vlastníkovi a prevádzkovate¾ovi dráhy, bezpeènostnému úseku úradu, vlastníkom pokodeného majetku,
výrobcom zariadení, ktoré sa podie¾ali na vzniku nehody, postihnutým a rodinným prísluníkom obetí, zúèastneným záchranným zlokám, zástupcom zamestnancov a uívate¾ov, Európskej elezniènej agentúre
a príslunému úradu iného èlenského tátu, ak sa na

§ 48d

(1) Prevádzkovate¾ dráhy a dopravca sú povinní prija opatrenia na zaistenie a zvyovanie bezpeènosti prevádzky, na zisovanie príèin a prevenciu vzniku nehôd
a mimoriadnych udalostí; musia vytvori organizaènú
truktúru a systém riadenia prevádzkovania dráhy
a dopravy na dráhe obsahujúci urèenie kompetencií,
zodpovednosti vedúcich a ostatných zamestnancov za
vykonávanie èinností pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, údrbe a opravách dráhy a dráhových vozidiel, spôsob výkonu vnútornej kontrolnej èinnosti so
zamestnancami s potrebnými znalosami a skúsenosami.
(2) Prevádzkovate¾ dráhy a dopravca na celotátnych
a regionálnych dráhach musia vytvori aj systém riadenia bezpeènosti pod¾a prílohy è. 5, ktorý spåòa bezpeènostné ciele a obsahuje
a) organizaèné, predpisové a technologické opatrenia
na zaistenie bezpeènosti pri prevádzkovaní dráhy
a dopravy na dráhe a zaistenie kontroly technické-
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ho stavu elezniènej infratruktúry a dráhových vozidiel,
b) postupy kolenia zamestnancov,
c) postupy pri vzniku nehody a mimoriadnej udalosti
pri prevádzke dráhy a dopravy na dráhe.
(3) Systém riadenia bezpeènosti prevádzkovate¾a
dráhy a dopravcu pod¾a odseku 2 musí
a) zaruèi kontrolu rizík spojených s ich èinnosou
vrátane údrby a dodávok materiálu, ako aj zadávania objednávok sluieb,
b) zoh¾adni dôsledky a riziká vyplývajúce z èinností
iných zúèastnených strán,
c) umoni, aby prevádzkovate¾ dráhy a dopravca
mohli kona v súlade s technickými pecifikáciami,
bezpeènostnými predpismi a s poiadavkami ich
bezpeènostného povolenia a bezpeènostného
osvedèenia a vzájomne koordinova núdzové postupy.
(4) Prevádzkovate¾ dráhy a dopravca sú vo vzahu
k uívate¾om, zákazníkom, zamestnancom a iným zúèastneným stranám zodpovední za svoju èas systému
a jeho bezpeènú èinnos vrátane dodávok materiálu
a zadávania objednávok na sluby.
(5) Ustanovením odseku 4 nie je obmedzená zodpovednos výrobcu, dodávate¾a materiálu, sluieb a údrbárskych prác, vlastníka dráhových vozidiel a obstarávate¾ského subjektu za to, e nimi dodané dráhové
vozidlá, zariadenia, prísluenstvo, materiál a sluby
spåòajú podmienky na ich bezpeèné uvedenie do prevádzky.
§ 48e
(1) Ministerstvo rozhodne, ktoré predpisy obsahujúce poiadavky na bezpeènos elezníc pouite¾né pre
viac ako jedného dopravcu alebo prevádzkovate¾a dráhy majú charakter bezpeènostných predpisov na celotátnych a regionálnych dráhach.
(2) Rozhodnutie o urèení predpisov pod¾a odseku 1
oznámi Európskej komisii a zverejní ho vo vestníku dopravy. V oznámení uvedie aj hlavný obsah a orgán zodpovedný za ich zverejnenie. Obdobne postupuje aj pri
podstatných zmenách týchto predpisov.
(3) Ministerstvo alebo iný dotknutý orgán vykoná na
základe spoloèných bezpeènostných metód prijatých
Európskou komisiou v bezpeènostných predpisoch
potrebné zmeny a doplnky.
(4) Prijatie ïalích bezpeènostných predpisov, ktoré
poadujú vyiu úroveò bezpeènosti alebo negatívne
ovplyvòujú èinnos dopravcov iných èlenských tátov
na území Slovenskej republiky, konzultuje ministerstvo alebo iný dotknutý orgán so zainteresovanými
stranami a návrh predpisov predloí Európskej komisii.
(5) Ak Európska komisia rozhodne, e nové bezpeènostné predpisy môu predstavova diskrimináciu niektorých dopravcov alebo nie sú v súlade so spoloènými
bezpeènostnými metódami, ministerstvo nezavedie
nové bezpeènostné predpisy vôbec alebo ich nezavedie
do èasu dosiahnutia zhody s týmto rozhodnutím.
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§ 48f
Prístup ku koleniu
(1) Dopravca a prevádzkovate¾ dráhy zodpovedajú za
úroveò vykolenia a odbornú spôsobilos svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú èinnosti s dosahom na
bezpeènos. Ak koliace zariadenia ponúka len jeden
dopravca alebo prevádzkovate¾ dráhy, alebo iná poverená právnická osoba, musí aj ostatným umoni k nim
prístup za rovnakých podmienok a za primeranú a nediskriminaènú cenu.
(2) kolenie personálu na splnenie poiadaviek na
získanie bezpeènostného osvedèenia alebo bezpeènostného povolenia zahàòa aj znalosti trate, núdzových postupov, prevádzkových predpisov a postupov, systému
návestenia, riadenia a zabezpeèenia chodu vlakov.
(3) Prísluný dráhový správny úrad dohliada na zabezpeèenie prístupu ku koleniu za rovnakých podmienok, na úroveò vykonávaných kolení a skúok a ak
koliace sluby nezahàòajú skúky a ude¾ovanie
osvedèení a prijme opatrenia na umonenie prístupu
dopravcov k takým osvedèeniam, ak je to potrebné na
získanie bezpeènostného osvedèenia, v súlade s bezpeènostnými poiadavkami urèenými v technických
pecifikáciách alebo v bezpeènostných predpisoch.
(4) Pri prijímaní do zamestnania vlakového personálu a personálu vykonávajúceho èinnosti s dosahom na
bezpeènos, dopravca zoh¾adní kolenia, kvalifikácie
a skúsenosti získané u iných dopravcov. Na tento úèel
sú prísluní zamestnanci oprávnení získa a postúpi
kópie dokumentov dokazujúcich ich absolvovanie kolenia, kvalifikáciu a skúsenosti..
23. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:
§ 50a
(1) Dráhové vozidlá eleznièných dráh, ktorých technická spôsobilos na prevádzku bola schválená v inom
èlenskom táte alebo táte EHP a ktoré nie sú v plnom
rozsahu predmetom prísluných technických pecifikácií, je moné prevádzkova na základe schválenia
prísluného dráhového správneho úradu (§ 50 ods. 5).
(2) Dopravca z iného èlenského tátu alebo tátu
EHP, ktorý poiada o povolenie uvies do prevádzky
dráhové vozidlá, predloí príslunému dráhovému
správnemu úradu technickú dokumentáciu týkajúcu
sa dráhových vozidiel alebo typu vozidiel a uvedie úèel
pouitia vozidiel.
(3) Technická dokumentácia obsahuje tieto údaje:
a) doklad o povolení uvedenia vozidiel do uívania
v inom èlenskom táte alebo táte EHP a záznamy
s údajmi o ich pouití, údrbe a prípadne technických zmenách vykonaných po získaní povolenia,
b) potrebné technické údaje, plán údrby a prevádzkové charakteristiky poadované prísluným dráhovým správnym úradom, ktoré sú potrebné na
udelenie doplòujúceho povolenia,
c) doklad o technických a prevádzkových charakteristikách potvrdzujúcich zluèite¾nos dráhových vozidiel z h¾adiska trakèného systému, návestenia, ria-
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denia a zabezpeèenia vlakov, rozchodu ko¾ají,
priechodového prierezu, maximálneho povoleného
zaaenia na nápravu a iných obmedzení siete,
d) informácie o výnimkách z bezpeènostných predpisov, ktoré sú potrebné na udelenie povolenia a preukázanie, e povolenie vozidiel neprinesie pre sie
iadne neprimerané riziká,
e) stanovisko prevádzkovate¾a dráhy, na ktorého tratiach má by dráhové vozidlo prevádzkované,
k monosti a podmienkam uvaovanej prevádzky
z poh¾adu vzájomnej kompatibility dráhového vozidla a infratruktúry.
(4) Prísluný dráhový správny úrad môe poadova
vykonanie skúobnej prevádzky, aby sa overila zluèite¾nos pod¾a odseku 3 písm. c), a urèi rozsah a obsah
skúobnej prevádzky.
(5) Prísluný dráhový správny úrad o iadosti na vydanie povolenia na uvedenie dráhových vozidiel do prevádzky rozhodne bezodkladne, najneskôr vak do tyroch mesiacov; ak technická dokumentácia k iadosti
na vydanie povolenia nebude úplná, konanie sa preruí
do èasu predloenia úplnej technickej dokumentácie.
Doklad o povolení môe obsahova pecifické podmienky pouívania a iné obmedzenia..
24. V § 54 ods. 1 sa vypúajú slová elektrické eleznièné zabezpeèovacie zariadenia.
25. § 59 sa dopåòa písmenami g) a n), ktoré znejú:
g) neprijme opatrenia na zaistenie a zvyovanie bezpeènosti prevádzky a prevenciu nehôd a mimoriadnych udalostí,
h) neuplatòuje bezpeènostné predpisy nediskriminaèným spôsobom,
i) prevádzkuje celotátnu alebo regionálnu dráhu
bez bezpeènostného povolenia alebo v rozpore
s týmto povolením,
j) neinformuje bezodkladne prísluný dráhový správny úrad o podstatných zmenách podmienok, za ktorých mu bolo bezpeènostné povolenie vydané,
k) neposkytne príslunému dráhovému správnemu
úradu informácie potrebné na úèely vyetrovania
nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenia stavu
bezpeènosti a plynulosti prevádzky dráhy,
l) neumoní za rovnakých podmienok ostatným prevádzkovate¾om dráhy alebo dopravcom prístup k
koliacim zariadeniam, ak takéto zariadenie iní
prevádzkovatelia dráhy alebo dopravcovia neponúkajú,
m) neplní podmienky a povinnosti vyplývajúce z bezpeènostného povolenia alebo bezpeènostných predpisov alebo spôsobí vznik nehody, smrte¾ného alebo akého úrazu alebo mimoriadnej udalosti,
alebo inak naruí bezpeènos alebo prevádzku dráhy alebo dopravy na dráhe,
n) poruuje povinnosti urèené pri preprave nebezpeèného tovaru..
26. § 60 sa dopåòa písmenami i) a p), ktoré znejú:
i) neprijme opatrenia na zaistenie a zvyovanie bezpeènosti prevádzky a prevenciu nehôd a mimoriadnych udalostí,
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j) neuplatòuje bezpeènostné predpisy nediskriminaèným spôsobom,
k) prevádzkuje dopravu na celotátnej alebo regionálnej dráhe bez bezpeènostného osvedèenia alebo
v rozpore s týmto osvedèením,
l) neinformuje bezodkladne prísluný dráhový správny úrad o podstatných zmenách podmienok, za ktorých mu bolo bezpeènostné osvedèenie vydané,
m) neposkytne príslunému dráhovému správnemu
úradu informácie potrebné na úèely vyetrovania
nehôd a mimoriadnych udalostí, posúdenia stavu
bezpeènosti a plynulosti dopravy na dráhe,
n) neumoní za rovnakých podmienok ostatným prevádzkovate¾om dráhy alebo dopravcom prístup k
koliacim zariadeniam, ak takéto zariadenie iní
prevádzkovatelia dráhy alebo dopravcovia neponúkajú,
o) neplní podmienky a povinnosti vyplývajúce z bezpeènostného osvedèenia alebo bezpeènostných
predpisov alebo spôsobí vznik nehody, smrte¾ného
alebo akého úrazu alebo mimoriadnej udalosti,
alebo inak naruí bezpeènos alebo prevádzku dráhy alebo dopravy na dráhe,
p) vykonáva dopravu na dráhe bez poistenia zodpovednosti za kodu..
27. V § 61 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) poruuje bezpeènostné predpisy alebo povinnosti
urèené pri preprave nebezpeèného tovaru..
28. V § 64 odsek 1 znie:
Zriaïuje sa Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy
ako orgán tátnej správy vo veciach dráh, dráhový vyetrovací orgán, dráhový bezpeènostný orgán, národný
regulátor a cenový orgán22) v oblasti celotátnych a regionálnych dráh, ktorý vykonáva pôsobnos pod¾a tohto zákona s výnimkou vecí, o ktorých rozhoduje ministerstvo a samosprávne kraje..
29. V § 64 ods. 4 sa na konci pripája tento text: Jeho
úsek, ktorý plní úlohu dráhového vyetrovacieho orgánu, je funkène nezávislý od úseku, ktorý plní úlohu
dráhového bezpeènostného orgánu, a úseku vykonávajúceho reguláciu elezniènej dopravy. Pri vykonávaní
svojich úloh môe úrad poiada o spoluprácu prevádzkovate¾a dráhy, dopravcu alebo iné orgány alebo organizácie..
30. V § 65 ods. 1 písmená a), c) a o) znejú:
a) riadi výkon tátnej správy vo veciach dráh vrátane
výkonu tátneho dozoru a vydáva preukazy osobám
povereným výkonom tátneho dozoru,
c) je v správnom konaní odvolacím orgánom proti rozhodnutiam úradu vo veciach, o ktorých rozhoduje
ako peciálny stavebný úrad, a odvolacím orgánom
proti rozhodnutiam samosprávnych krajov,
o) vymenúva vedúceho vyetrovate¾a nehôd na návrh
úradu,.
31. V § 65 sa odsek 1 dopåòa písmenami u) a z), ktoré znejú:
u) dohliada na systematické zvyovanie bezpeènosti
dopravy,
v) overuje osobitnú odbornú spôsobilos fyzických
osôb urèených na vykonávanie technicko-bezpeè-
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nostných skúok dráhových vozidiel a na výkon
funkcie predsedu skúobnej komisie na skúky odbornej spôsobilosti na vedenie hnacích dráhových
vozidiel a vydáva im o tom osvedèenie,
z) dohliada na úroveò vykonávaného kolenia a skúok a èi prevádzkovatelia dráhy a dopravcovia majú
spravodlivý prístup k monostiam kolenia personálu, ktorý vykonáva èinnosti s dosahom na bezpeènos, a v prípade potreby prijme potrebné opatrenia..
32. V § 65a písmená c), i) a o) znejú:
c) vydáva, mení a odníma bezpeènostné osvedèenie
a bezpeènostné povolenie a kontroluje, èi sa plnia
v nich uvedené podmienky,
i) schva¾uje typy dráhových vozidiel eleznièných
dráh a ich podstatné zmeny znamenajúce odchýlku
od schváleného typu, schva¾uje ich technickú spôsobilos na prevádzku, pride¾uje evidenèné èísla
dráhovým vozidlám a vedie národný register dráhových vozidiel a národný register elezniènej infratruktúry,
o) vyhodnocuje správy o bezpeènosti predkladané
prevádzkovate¾mi dráhy a dopravcami, vyetrovacie správy, bezpeènostné odporúèania a prijíma
potrebné bezpeènostné opatrenia,.
33. § 65a sa dopåòa písmenami r) a u), ktoré znejú:
r) dohliada na bezpeènos dopravy a prevenciu nehôd, konzultuje otázky bezpeènosti s dotknutými
osobami, dohliada na uplatòovanie právnych predpisov v oblasti bezpeènosti vrátane bezpeènostných
predpisov a prípadne navrhuje ich úpravy,
s) dohliada, èi vydané bezpeènostné osvedèenie spåòa
podmienky, za ktorých bolo vydané, a èi bolo poui-
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té v priebehu roka po jeho udelení predpokladaným
spôsobom,
t) poskytuje iadate¾om o bezpeènostné osvedèenie
na ich poiadanie potrebné dokumenty za preukázate¾né náklady a bezodplatne aj príruèku vysvet¾ujúcu poiadavky týkajúce sa bezpeènostných
osvedèení a obsahujúcu zoznam dokumentov, ktoré musia by predloené,
u) informuje Európsku elezniènú agentúru a v prípade potreby aj bezpeènostný úrad iného tátu o vydaní, zmene alebo zruení bezpeènostného osvedèenia alebo bezpeènostného povolenia..
34. V § 65a sa doterají text oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Úlohy pod¾a odseku 1 úrad nemôe zada formou
objednávky, ani ich prenies na dopravcu, prevádzkovate¾a dráhy alebo obstarávate¾ské subjekty..
35. Za § 65b sa vkladá § 65c, ktorý znie:
§ 65c
Úrad vdy do 30. septembra kalendárneho roku uverejní správu o vyetrovaniach vykonaných v predchádzajúcom roku, o vydaných bezpeènostných odporúèaniach a opatreniach prijatých v súlade s vydanými
odporúèaniami a zale ju Európskej elezniènej agentúre..
36. V § 73 ods. 2 prvej vete sa za slovo úradu vkladajú slová s výnimkou rozhodnutia, ktoré vydáva ako
peciálny stavebný úrad,.
37. Za prílohu è. 4 sa vkladajú nové prílohy è. 5 a 6,
ktoré znejú:
Príloha è. 5
k zákonu è. 164/1996 Z. z.
v znení zákona è. 109/2007 Z. z.

BEZPEÈNOSTNÉ UKAZOVATELE A SYSTÉMY RIADENIA BEZPEÈNOSTI
BEZPEÈNOSTNÉ UKAZOVATELE
1. Ukazovatele nehody
1. Celkový poèet nehôd a relatívny poèet nehôd na vlakové kilometre, èlenený na tieto druhy nehôd:
a) zráky vlakov vrátane zráok s prekákami vo vnútri prechodového prierezu,
b) vyko¾ajenie vlakov,
c) nehody na úrovòových priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podie¾ajú chodci,
d) nehody s pokodením osôb spôsobeným pohybom eleznièného vozidla s výnimkou samovrád,
e) samovrady,
f) poiare vo vozidlách,
g) ostatné nehody.
Kadá nehoda sa uvedie pod prísluným druhom prvotnej nehody, hoci následky sekundárnej nehody sú závanejie, napríklad poiar po vyko¾ajení.
2. Celkový poèet ako zranených a usmrtených osôb pod¾a druhu nehody a ich relatívny poèet na vlakové kilometre, èlenený do týchto kategórií:
a) cestujúci, aj v pomere k celkovému poètu osobokilometrov,
b) zamestnanci vrátane personálu dodávate¾ov,
c) uívatelia úrovòových priecestí,
d) neoprávnené osoby v eleznièných prevádzkových priestoroch,
e) ostatné osoby.
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2. Ukazovatele mimoriadnych udalostí
1. Celkový poèet lomov ko¾ajníc, deformácií ko¾ajníc a chýb návestenia a ich relatívny poèet na vlakové kilometre.
2. Celkový poèet prejdených návestí Stoj a ich relatívny poèet na vlakové kilometre.
3. Celkový poèet lomov kolies a náprav na vozidlovom parku v prevádzke a ich relatívny poèet na vlakové kilometre.
3. Ukazovatele následkov nehôd
1. Celkové náklady a náhrady v eurách a relatívne náklady a náhrady na vlakové kilometre vetkých nehôd, pri
ktorých by sa pod¾a monosti mali vypoèíta a zahrnú tieto náklady:
a) úmrtia a zranenia,
b) náhrada za stratu alebo pokodenie majetku cestujúcich, personálu alebo tretích strán vrátane nákladov
súvisiacich s pokodením ivotného prostredia,
c) výmena alebo oprava pokodených vozidiel a eleznièných zariadení,
d) mekania, poruchy a odklon dopravy vrátane dodatoèných nákladov na personál a stratu budúcich príjmov.
Od vyie uvedených nákladov sa odpoèítajú odkodnenia alebo náhrady uhradené, alebo ktoré pravdepodobne uhradia tretie strany, napríklad majitelia motorových vozidiel podie¾ajúci sa na dopravných nehodách na
úrovòových priecestiach. Náhrady, ktoré dostane prevádzkovate¾ dráhy alebo dopravca na základe vlastných
poistných zmlúv, sa neodpoèítajú.
2. Celkový a priemerný poèet pracovných hodín, ktoré zamestnanci a dodávatelia nemohli kvôli nehode odpracova.
4. Ukazovatele technickej bezpeènosti infratruktúry
1. Percentuálny podiel tratí s automatickým zabezpeèením vlakov v prevádzke, percentuálny podiel vlakových kilometrov s vyuitím prevádzkových systémov automatického zabezpeèenia vlakov.
2. Poèet úrovòových priecestí celkom a na kilometer trate. Percentuálny podiel automaticky alebo manuálne zabezpeèených úrovòových priecestí.
5. Ukazovatele riadenia bezpeènosti
Interné audity vykonané prevádzkovate¾om dráhy alebo dopravcom pod¾a dokumentácie systému riadenia bezpeènosti, celkový poèet vykonaných auditov a percentuálny podiel auditov poadovaných alebo plánovaných.
6. Definície
Pri podávaní správy pri predkladaní údajov pod¾a tejto prílohy môu by vyuité bene pouívané definície ukazovate¾ov a metódy kalkulácie nákladov. Vetky pouité definície a metódy výpoètu sa musia vysvetli v prílohe výroènej správy.
SYSTÉMY RIADENIA BEZPEÈNOSTI
1. Poiadavky na systém riadenia bezpeènosti
Vetky dôleité prvky systému riadenia bezpeènosti musia by zdokumentované a musí by opísané najmä rozdelenie zodpovednosti v rámci organizácie prevádzkovate¾a dráhy alebo dopravcu. Systém musí opisova, akým
spôsobom vedenie podniku zabezpeèuje spo¾ahlivú prevádzkovú kontrolu a dozor nad vykonávanými èinnosami
v rôznych oblastiach, zapojenie personálu a jeho zástupcov na vetkých úrovniach a ako sa zabezpeèuje postupné zdokona¾ovanie systému riadenia bezpeènosti.
2. Základné prvky systému riadenia bezpeènosti
Základnými prvkami systému riadenia bezpeènosti sú:
a) bezpeènostná politika schválená riadite¾om podniku a oznámená vetkým zamestnancom,
b) kvalitatívne a kvantitatívne ciele organizácie na udranie a zvýenie bezpeènosti a plány a postupy na dosiahnutie týchto cie¾ov,
c) postupy zaruèenia zhody s normami a inými urèenými podmienkami poèas ivotnosti zariadenia a poèas prevádzky, ako aj postupy dodriavania existujúcich, nových a zmenených technických a prevádzkových noriem
alebo iných podmienok urèených v
1. technických pecifikáciách,
2. bezpeènostných predpisoch,
3. iných vecne prísluných predpisoch,
4. úradných rozhodnutiach,
d) postupy a metódy na vykonávanie hodnotenia rizík a uplatòovanie opatrení na kontrolu rizík vdy, keï zo zmeny prevádzkových podmienok alebo nového materiálu vyplývajú nové riziká pre infratruktúru alebo prevádzku,
e) koliace programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpeèí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce vykonávanie úloh,
f) opatrenia na zabezpeèenie dostatoèného toku informácií v rámci organizácie a prípadne medzi organizáciami,
ktoré vyuívajú tú istú infratruktúru,
g) postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpeènosti a urèenie kontrolného postupu na zabezpeèenie
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konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpeènosti,
h) príprava plánov nasadenia nehodových pomocných prostriedkov, záchranárov vrátane zdravotníkov a hasièov, poplachových a informaèných plánov po dohode s príslunými verejnými orgánmi,
i) ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpeènosti.
Príloha è. 6
k zákonu è. 164/1996 Z. z.
v znení zákona è. 109/2007 Z. z.

OBSAH SPRÁV O VYETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
1. Súhrn
Súhrn obsahuje struèný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a èasu a cie¾ov vyetrovania. Oznaèuje
bezprostredné príèiny, ovplyvòujúce faktory a príèiny zistené pri vyetrovaní. Okrem toho sa v òom uvádzajú najdôleitejie odporúèania a prísluní adresáti.
2. Údaje týkajúce sa udalosti
1. Udalos:
a) dátum, presný èas a miesto udalosti,
b) opis udalosti a miesta vrátane nasadenia záchranných a havarijných sluieb,
c) rozhodnutie o vykonaní vyetrovania, zloenie vyetrovacieho tímu a vykonanie vyetrovania.
2. Pozadie udalosti:
a) zúèastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní úèastníci a svedkovia,
b) vlaky a ich zloenie vrátane registraèných èísel zúèastnených vozidiel,
c) opis infratruktúry a systému signalizácie  typy ko¾ají, výhybiek, zabezpeèovacích a oznamovacích zariadení a spôsob ich obsluhy,
d) komunikaèné prostriedky,
e) práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,
f) spustenie núdzového plánu eleznice s nadväzným reazcom udalostí,
g) spustenie núdzového plánu verejných záchranných sluieb, polície a zdravotných sluieb s nadväzným reazcom udalostí.
3. Màtvi, zranení a materiálne kody:
a) cestujúci a tretie strany vrátane personálu dodávate¾ov,
b) náklad, batoina a iný majetok,
c) vozidlá, infratruktúra a ivotné prostredie.
4. Vonkajie okolnosti: poèasie a geografické údaje.
3. Vyetrovací protokol
1. Súhrn výpovedí s dodraním ochrany identity osôb:
a) eleznièní zamestnanci vrátane dodávate¾ov,
b) ostatní svedkovia.
2. Systém riadenia bezpeènosti:
a) organizaèný rámec a spôsob, akým sa dávajú a vykonávajú príkazy,
b) poiadavky na personál a uplatòovanie týchto poiadaviek,
c) obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,
d) rozhrania medzi rôznymi uívate¾mi infratruktúry.
3. Predpisy a pravidlá:
a) prísluné právne predpisy a pravidlá Európskej únie a vnútrotátne predpisy a pravidlá,
b) ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, poiadavky na personál, predpisy týkajúce sa údrby a platné normy.
4. Funkcie vozidiel a technických zariadení:
a) systém signalizácie, riadenia a zabezpeèenia vlakov vrátane automatického zariadenia na záznam údajov,
b) infratruktúra,
c) komunikaèné vybavenie,
d) vozidlá vrátane registrácie z automatického zariadenia na záznam údajov.
5. Dokumentácia o systéme prevádzky:
a) opatrenia prijaté personálom pri riadení dopravy a signalizácii,
b) výmena verbálnych správ v súvislosti s udalosou vrátane dokumentácie zo záznamov,
c) opatrenia prijaté na ochranu a zabezpeèenie miesta udalosti.
6. Rozhranie èlovek-stroj (zariadenie)-organizácia:
a) pracovný èas zúèastneného personálu,
b) zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalos ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo psychického stresu,
c) kontrukcia zariadení, ktoré majú vplyv na rozhranie èlovek-stroj.
7. Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.
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4. Analýzy a závery
1. Závereèný opis reazca vývoja udalosti, vypracovanie záverov o udalosti zaloených na skutoènostiach uvedených v bode 3.
2. Diskusia (analýza skutoèností uvedených v bode 3 s cie¾om vyvodi závery o príèinách udalosti a o práci záchranných sluieb).
3. Závery:
a) priame a bezprostredné príèiny udalosti vrátane ovplyvòujúcich faktorov súvisiacich s konaním zúèastnených osôb alebo so stavom vozidiel alebo technických zariadení,
b) príèiny súvisiace s odbornými znalosami, postupmi a údrbou,
c) hlavné príèiny súvisiace s podmienkami právneho rámca a systémom riadenia bezpeènosti.
4. Dodatoèné poznámky: nedostatky a opomenutia zistené poèas vyetrovania, ktoré vak nie sú dôleité na urèenie príèiny.
5. Zoznam opatrení vykonaných alebo prijatých na základe udalosti.
6. Odporúèania..
Doterajia príloha è. 5 sa oznaèuje ako príloha è. 7.
38. V prílohe è. 7 prvom bode sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/51/ES
z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004)..
39. V prílohe è. 7 tretí bod znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2001/14/ES z 26. februára 2001 o pride¾ovaní kapacity elezniènej infratruktúry a o vyberaní poplatkov za pouívanie elezniènej infratruktúry
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES
L 75, 15. 3. 2001) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004
o bezpeènosti elezníc v Spoloèenstve a o zmene
a doplnení smernice Rady 95/18/ES o ude¾ovaní
licencií eleznièným podnikom a smernice
2001/14/ES o pride¾ovaní kapacity elezniènej infratruktúry, vyberaní poplatkov za pouívanie elezniènej infratruktúry a bezpeènostnom osvedèení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v.
EÚ L 220, 21. 6. 2004)..

40. V prílohe è. 7 iestom bode sa na konci bodka
nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: v znení
smernice Komisie 2004/89/ES z 13. septembra 2004
(Ú. v. ES L 293, 16. 9. 2004), v znení smernice Komisie
2004/110/ES z 9. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 365,
10. 12. 2004), v znení smernice Komisie 2006/90/ES
z 3. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 305, 4. 11. 2006)..
41. V prílohe è. 7 sa dopåòa deviaty bod, ktorý znie:
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpeènosti elezníc Spoloèenstva a o zmene a doplnení smernice
Rady 95/18/ES o ude¾ovaní licencií eleznièným
podnikom a smernice 2001/14/ES o pride¾ovaní
kapacity elezniènej infratruktúry, vyberaní poplatkov za pouívanie elezniènej infratruktúry
a bezpeènostnom osvedèení (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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110
ZÁKON
z 9. februára 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 95/2002 Z. z., zákona
è. 99/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 91/2005 Z. z. a zákona
è. 188/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. o) prvý bod znie:
1. územie tátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenèné èíslo,6aa) osobitné evidenèné èíslo6ab) alebo
zvlátne evidenèné èíslo,6ac).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6aa, 6ab a 6ac znejú:
6aa) § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996
Z. z.
6ab
) § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996
Z. z.
6ac
) § 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996
Z. z..

2. V § 2 sa písmeno o) dopåòa tvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
4. územie tátu, v ktorom sa stala kodová udalos,
ak motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenèné èíslo,6aa) osobitné evidenèné èíslo,6ab) zvlátne
evidenèné èíslo6ac) alebo toto èíslo u nezodpovedá
motorovému vozidlu, alebo sa nezhoduje s prideleným evidenèným èíslom,6aa) osobitným evidenèným èíslom6ab) alebo zvlátnym evidenèným èíslom,6ac)
5. územie èlenského tátu, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané z iného èlenského tátu, a to
v lehote 30 dní odo dòa prevzatia motorového vozidla kupujúcim, hoci motorovému vozidlu nebolo v èlenskom táte, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané, pridelené evidenèné èíslo,6aa)
osobitné evidenèné èíslo6ab) alebo zvlátne evidenèné èíslo.6ac).
3. § 2 sa dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) systémom zelenej karty súhrn vzahov národných

kancelárií
poisovate¾ov
upravený
Internými
Pravidlami6ad) schválenými Valným zhromadením
Rady kancelárií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6ad znie:

6ad) Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2003 o uplatòovaní smernice Rady 72/166/EHS, pokia¾ ide o kontrolu plnenia povinnosti poistenia zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
6/zv. 6; Ú. v. EÚ L 192, 31. 7. 2003.)..

4. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovom usmrtení vypúa èiarka a slová ako aj kody vzniknutej úhradou
nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia.
5. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
c) úèelne vynaloených nákladov spojených s právnym
zastúpením pri uplatòovaní nárokov pod¾a písmen a), b) a d), ak poisovate¾ nesplnil povinnosti
uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) alebo
poisovate¾ neoprávnene odmietol poskytnú poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,.
6. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo,
aby poisovate¾ za neho nahradil prísluným
subjektom6b) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky,
dávky nemocenského zabezpeèenia, úrazové dávky,
dávky úrazového zabezpeèenia, dôchodkové dávky,
dávky výsluhového zabezpeèenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich
nahradi týmto subjektom..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 80 a 81 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 732/2004 Z. z.
§ 120 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorích predpisov.
§ 44 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
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7. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 442 a 449 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 437/2004 Z. z. o náhrade za boles a o náhrade za
saenie spoloèenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z.
o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Veobecnej zdravotnej poisovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných poisovní v znení neskorích predpisov..

8. V § 5 ods. 1 písm. f) úvodnej vete sa slová dávok
nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpeèenia nahrádzajú slovami nemocenských dávok,
dávok nemocenského zabezpeèenia, úrazových dávok,
dávok úrazového zabezpeèenia, dôchodkových dávok,
dávok výsluhového zabezpeèenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 23 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

10. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí poèas trvania tohto poistenia na území
vetkých èlenských tátov; poistenie zodpovednosti
platí poèas trvania tohto poistenia aj na území tých tátov, ktoré poisovate¾ oznaèil v zelenej karte..
11. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej kodovej udalosti musí by najmenej
a) 5 000 000 EUR za kodu pod¾a § 4 ods. 2 písm. a)
a náklady pod¾a § 4 ods. 3 bez oh¾adu na poèet zranených alebo usmrtených,
b) 1 000 000 EUR za kodu pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a
d) bez oh¾adu na poèet pokodených..
12. § 7 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak je súèet nárokov viacerých pokodených vyí
ako limit poistného plnenia pod¾a odseku 2 písm. a)
alebo písm. b) alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa
kadému z nich zniuje v pomere limitu poistného plnenia k súètu nárokov vetkých pokodených..
13. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 196 Trestného poriadku..

14. V § 9 ods. 1 písm. f) sa slová cestnej
premávky14a) nahrádzajú slovami premávky na pozemných komunikáciách14a) a v § 12 ods. 1 písm. c)
a § 12 ods. 2 písm. d) sa slová cestnej premávke nahrádzajú slovami premávke na pozemných komunikáciách.
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nia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného
vzahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzahu. Poisovate¾ je povinný tento doklad vyda do 15 dní od doruèenia iadosti poisteného..
17. V § 11 ods. 3 druhá veta znie: Ak poistník nesplnil povinnos pod¾a § 9 ods. 6, nie je poisovate¾ povinný do splnenia tejto povinnosti vráti poistné pod¾a odseku 10..
18. V § 12 ods. 1 písm. a) sa nad slovo látky umiestòuje odkaz 15d.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15d znie:

15d) § 130 ods. 5 Trestného zákona..

19. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. V § 12 sa odseky 1 a 2 dopåòajú písmenom h),
ktoré znie:
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobi skúke na
prítomnos návykovej látky.15d).
21. V § 12 ods. 2 písm. a) sa nad slovo látky umiestòuje odkaz 15d.
22. V § 12 odsek 3 znie:
(3) Výka náhrady poistného plnenia alebo jej èasti,
na ktorú vznikne poisovate¾ovi nárok pod¾a odseku 1
alebo 2, nesmie presiahnu úhrn poistných plnení, ktoré poisovate¾ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti..
23. § 12 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Právo poisovate¾a na náhradu poistného plnenia alebo jeho èasti pod¾a odseku 1 alebo 2 sa premlèí
do troch rokov odo dòa vyplatenia poistného plnenia..
24. V § 15a sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) ktoré sa spravidla nachádza v inom èlenskom táte,
ako je èlenský tát, v ktorom má pokodený trvalý
pobyt alebo sídlo, prièom bola koda spôsobená na
území iného ako èlenského tátu, v ktorom pôsobí
prísluná kancelária poisovate¾ov, ktorá je zapojená do systému zelenej karty..
25. § 15a sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ustanovenia odsekov 2 a 4 platia primerane pre
likvidaèného zástupcu poisovne z iného èlenského
tátu, ktorá vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného
poskytovania sluieb.4)

Práva a povinnosti poisteného.

(7) Ak poisovate¾ so sídlom na území iného èlenského tátu vykonáva poistenie zodpovednosti na území
Slovenskej republiky prostredníctvom poboèky,4) èinnos likvidaèného zástupcu pod¾a odsekov 2 a 4 vykonáva vedúci poboèky poisovne z iného èlenského tátu
na území Slovenskej republiky, ak poisovate¾ neurèil
iného likvidaèného zástupcu..

16. § 10 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Poistený je oprávnený písomne poiada poisovate¾a o vydanie dokladu o kodovom priebehu poiste-

26. V § 16 ods. 3 písm. d) sa slová Komisii Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej
komisii.

Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 24 zákona è. 725/2004 Z. z..

15. Nadpis pod § 10 znie:
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27. V § 16 odsek 6 znie:
(6) Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti pod¾a odseku 1 pri vstupe cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza
na území iného ako èlenského tátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako èlenského tátu.
Ak pri vstupe takého cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar Policajného
zboru zistí, e vodiè cudzozemského motorového vozidla nesplnil povinnos pod¾a odseku 1, neumoní vstup
takého motorového vozidla na územie Slovenskej republiky do splnenia tejto povinnosti..
28. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Pokuty
(1) Obvodný úrad tomu, kto pod¾a § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloí pokutu od 500 Sk do
100 000 Sk.
(2) Obvodný úrad na základe oznámenia kancelárie
pod¾a § 25 ods. 3 vyzve bez zbytoèného odkladu toho,
kto má pod¾a § 3 ods. 1 povinnos uzavrie poistnú
zmluvu, aby do siedmich pracovných dní od doruèenia
výzvy predloil doklad preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti.
(3) Pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 1 sa prihliada
na závanos poruenia povinnosti a dåku trvania protiprávneho stavu.
(4) Pokuta pod¾a odseku 1 sa môe uloi do dvoch
rokov odo dòa, keï sa obvodný úrad o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo dòa,
keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Na konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 1 je
miestne prísluný obvodný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla3) drite¾a, vlastníka alebo prevádzkovate¾a motorového vozidla.
(6) Pokutu pod¾a odseku 1 vymáha obvodný úrad.
Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(7) Na konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 1 sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,23) ak
tento zákon neustanovuje inak..
29. V § 20 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a
14, ktoré znejú:
(8) Kancelária je povinná vytvára na zabezpeèenie
èinností pod¾a odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4
tieto technické rezervy:
a) technickú rezervu na poistné budúcich období,24a)
b) technickú rezervu na poistné plnenie,24b)
c) ïalie technické rezervy.
(9) Ïalie technické rezervy pod¾a odseku 8 písm. c)
môe kancelária vytvára, ak záväzky z èinností pod¾a
odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 nie je moné
uhradi z niektorej z technických rezerv uvedených
v odseku 8 písm. a) a b). Na tvorbu ïalích technických
rezerv pod¾a odseku 8 písm. c) je potrebný predchádza-
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júci súhlas Národnej banky Slovenska na základe iadosti kancelárie.
(10) Pri umiestòovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodriava zásady ustanovené osobitným predpisom.24c)
(11) Kancelária je povinná prostriedky technických
rezerv zníené o jej poh¾adávky voèi poisovniam a poboèkám zahranièných poisovní, ktoré na záväzky voèi
kancelárii tvoria technickú rezervu pod¾a osobitného
predpisu,24d) umiestòova spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.24e)
(12) Kancelária je povinná umiestòova prostriedky
technických rezerv v limitoch pre jednotlivé spôsoby
ich umiestnenia ustanovených pod¾a osobitného predpisu.24f)
(13) Kancelária je povinná udriava prostriedky
technických rezerv umiestnené spôsobom ustanoveným osobitným predpisom24e) najmenej vo výke technických rezerv uvedených v odseku 8 zníené o jej poh¾adávky voèi poisovniam a poboèkám zahranièných
poisovní, ktoré na záväzky voèi kancelárii tvoria technickú rezervu pod¾a osobitného predpisu.24d)
(14) Kancelária zostavuje preh¾ad o umiestnení prostriedkov technických rezerv a o výke prostriedkov
technických rezerv zodpovedajúcej príslunému spôsobu umiestnenia ustanovenému osobitným predpisom.24e) Tento preh¾ad je kancelária povinná predklada Národnej banke Slovenska vdy pod¾a stavu
k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru
beného roka do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav..
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 15
a 16.
Poznámky pod èiarou k odkazom 24a, 24b, 24c, 24d,
24e a 24f znejú:
24a)
24b
)
24c
)
24d
)

§ 23 zákona è. 95/2002 Z. z.
§ 24 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
§ 22 ods. 7 zákona è. 95/2002 Z. z.
§ 22 ods. 1 písm. d) zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona
è. 262/2006 Z. z.
24e
) § 29 ods. 1 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24f
) § 29 ods. 2 a 3 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona
è. 747/2004 Z. z..

30. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore
audítorov..

31. Nadpis pod § 24 sa umiestòuje nad § 24.
32. V § 24 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) vzniknutú pokodením, znièením, odcudzením alebo stratou veci a spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súèasne týmto motorovým
vozidlom spôsobená aká ujma na zdraví26a) alebo
usmrtenie,
g) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré
bolo do Slovenskej republiky odoslané z iného èlen-
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ského tátu, ak sú súèasne splnené tieto podmienky:
1. na toto motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
2. nebolo tomuto motorovému vozidlu v Slovenskej
republike pridelené evidenèné èíslo,6aa) osobitné
evidenèné èíslo6ab) alebo zvlátne evidenèné èíslo,6ac)
3. ku kodovej udalosti dolo v lehote 30 dní odo dòa
prevzatia motorového vozidla kupujúcim..


Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a

) § 123 ods. 3 a 4 Trestného zákona..

33. V § 24 ods. 4 sa za slová odseku 2 písm. a) vkladajú slová a f).
34. V § 24 ods. 5 sa vypúa posledná veta.
35. V § 24 ods. 6 sa za slová odseku 2 písm. a) a c)
vkladá èiarka a vkladajú sa slová f) a g).
36. V § 24 ods. 7 sa slová písm. a) a b) nahrádzajú
slovami písm. a), b), f) a g).
37. Nadpis nad § 24a sa vypúa.
38. V § 24a odsek 3 znie:
(3) Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za
uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej
starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpeèenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpeèenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpeèenia a dôchodky starobného dôchodkového
sporenia..
39. Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý znie:
§ 24c
Právo kancelárie na náhradu poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia poskytnutého z poistného garanèného fondu pod¾a § 24, 24a a 24b sa premlèí do troch rokov odo dòa vyplatenia poistného
plnenia alebo náhradného poistného plnenia z poistného garanèného fondu..
40. V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Údaje z registra v rozsahu pod¾a odseku 2 kancelária
poskytuje poisovate¾om vrátane kancelárií poisovate¾ov a subjektov zodpovedných za náhradu kody v cudzích tátoch na úèely preetrovania potrebného na
zistenie rozsahu povinnosti poskytnú poistné plnenie
a poskytnutia poistného plnenia. V týchto prípadoch
kancelária poskytuje údaje bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa informácia
týka..
41. V § 25 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo Pokodený vkladajú slová a úèastník dopravnej nehody26b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26b znie:

26b) § 51 ods. 1 zákona è. 315/1996 Z. z..

42. V § 25 ods. 7 sa za slovo pokodenému vkladajú
slová a úèastníkovi dopravnej nehody26b).
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43. V § 25 ods. 8 sa slová Komisii Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej komisii.
44. Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Zákon è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

45. Nadpis pod § 26 znie:
Doh¾ad nad èinnosou kancelárie.
46. § 26 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Na úèely doh¾adu na dia¾ku a na tatistické úèely
pri doh¾ade nad finanèným trhom je kancelária povinná vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska
na jej poiadanie zrozumite¾né a preh¾adné výkazy,
hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady
o skutoènostiach, ktoré sa týkajú kancelárie pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a
odseku 4. Údaje uvedené v predkladaných výkazoch,
hláseniach, správach a iných informáciách, podkladoch a dokladoch musia by úplné, aktuálne, správne,
pravdivé a preukázate¾né. Ak predloené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú poadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike
alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti,
aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázate¾nosti
alebo pravosti, kancelária je povinná na vyiadanie Národnej banky Slovenska predloi podklady a poda vysvetlenie v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska. Kancelária je povinná predklada Národnej banke
Slovenska aj úètovnú závierku.
(4) truktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, èlenenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto
predkladania takýchto výkazov, hlásení, správ a iných
informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako
aj spôsob a termíny predkladania úètovnej závierky
kancelárie do Národnej banky Slovenska ustanoví
opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky..
47. V § 27 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Za motorové vozidlá v správe
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzaviera
poistnú zmluvu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky uzaviera poistnú
zmluvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c) Slovenskej informaènej sluby uzaviera poistnú
zmluvu Slovenská informaèná sluba,
d) Zboru väzenskej a justiènej stráe uzaviera poistnú
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zmluvu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenská informaèná sluba a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky uzavierajú s poisovate¾om po jednej poistnej
zmluve na vetky motorové vozidlá okrem motorových
vozidiel uvedených v odseku 3. Takáto poistná zmluva
obsahuje poèet motorových vozidiel v èlenení pod¾a
skupín motorových vozidiel, sadzby poistného v èlenení pod¾a skupín motorových vozidiel a sumu poistného.
(3) Na motorové vozidlá uloené v nedotknute¾ných
zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií
v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a v zásobách Programu 222 sa nevzahuje
povinnos uzavrie poistnú zmluvu a plati poistné
v období, poèas ktorého sú uloené v týchto zásobách..
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istného plnenia z jednej kodovej udalosti pod¾a § 7
ods. 2 musí by najmenej
a) 19 000 000 Sk za kodu pod¾a § 4 ods. 2 písm. a)
a náklady pod¾a § 4 ods. 3 na kadého zraneného
alebo usmrteného,
b) 5 000 000 Sk za kodu pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a d).
(2) Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 limit
poistného plnenia z jednej kodovej udalosti pod¾a § 7
ods. 2 musí by najmenej
a) 2 500 000 EUR za kodu pod¾a § 4 ods. 2 písm. a)
a náklady pod¾a § 4 ods. 3 bez oh¾adu na poèet zranených alebo usmrtených,
b) 500 000 EUR za kodu pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a d)
bez oh¾adu na poèet pokodených.
(3) Ustanovenie § 7 ods. 3 sa na zníenie poistného
plnenia neuplatní do 31. decembra 2008, ak sa na poistné plnenie vzahuje limit poistného plnenia pod¾a
odseku 1 písm. a).
(4) Pre nároky zo kodovej udalosti platia limity poistného plnenia úèinné v deò vzniku kodovej udalosti.

§ 28c

(5) Konania o uloení pokuty pod¾a § 19 ods. 1
písm. a) v znení úèinnom do 31. marca 2007 zaèaté
a právoplatne neukonèené sa dokonèia pod¾a § 19
v znení úèinnom do 31. marca 2007. Konania o uloení
pokuty pod¾a § 19 ods. 1 písm. b) v znení úèinnom do
31. marca 2007 zaèaté a právoplatne neukonèené sa
zastavia. Dvojroèná lehota na uloenie pokuty pod¾a
§ 19 ods. 4 v znení úèinnom od 1. apríla 2007 sa prvýkrát uplatní v konaní o uloení pokuty za poruenie povinnosti, o ktorom sa obvodný úrad dozvedel po
31. marci 2007.

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. apríla 2007

(6) Právne vzahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. aprílom 2007 zostávajú nedotknuté..

48. § 27a znie:
§ 27a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
49. Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(1) Od 1. apríla 2007 do 31. decembra 2008 limit po-

50. Príloha znie:
Príloha
k zákonu è. 381/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
poistenia zodpovednosti za kodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto
zodpovednosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 103, 2. 5. 1972.) v znení smernice Rady
72/430/EHS z 19. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 291, 28. 12. 1972.) a smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1984.).
2. Druhá smernica Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1984.) v znení smernice Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990.).
3. Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou ivotného poistenia, na u¾ahèenie úèinného vykonávania slobody poskytova sluby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
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kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 172, 4. 7. 1988.) v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990.), smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992.).
4. Tretia smernica Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990.).
5. Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov
èlenských tátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
a o zmene a doplnení smerníc Rady è. 73/239/EHS a 88/357/EHS (tvrtá smernica o poistení motorových vozidiel)
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 181, 20. 7. 2000.).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady
2000/26/ES o poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6.
2005.)..
Èl. II
Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
è. 580/2004 Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 10/2006 Z. z., zákona
è. 262/2006 Z. z. a zákona è. 644/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) technickú rezervu na úhradu záväzkov voèi Slovenskej kancelárii poisovate¾ov vznikajúcich z èinností
pod¾a osobitného predpisu,14a).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená e) a g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 20 ods. 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 zákona è. 381/2001
Z. z. v znení zákona è. 430/2003 Z. z..

2. V § 22 ods. 3 sa slová písm. f nahrádzajú slovami
písm. g a slová písm. a) a e) sa nahrádzajú slovami
písm. a) a f).
3. § 26 vrátane nadpisu znie:
§ 26
Technická rezerva na úhradu záväzkov
voèi Slovenskej kancelárii poisovate¾ov
vznikajúcich z èinností pod¾a osobitného predpisu
Technickú rezervu na úhradu záväzkov voèi Slovenskej kancelárii poisovate¾ov vznikajúcich z èinností
pod¾a osobitného predpisu14a) tvoria v neivotnom poistení poisovòa a poboèka zahraniènej poisovne, ktoré
vykonávajú poistné odvetvie neivotného poistenia
uvedené v prílohe è. 1 èasti B bode 10 písm. a), a je urèená na plnenie záväzkov vznikajúcich z èinností pod¾a
osobitného predpisu,14a) na ktoré Slovenská kancelária
poisovate¾ov nemá vytvorené aktíva pod¾a § 29 ods. 1.
Poisovòa a poboèka zahraniènej poisovne tvoria túto
rezervu v rozsahu, v akom sa podie¾ajú na celkových

záväzkoch vznikajúcich z èinností pod¾a osobitného
predpisu.14a).
4. V § 30 odsek 2 znie:
(2) Prostriedky z osobitného úètu pod¾a odseku 1
rozdelí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po
prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) hasièským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním
materiálno-technického vybavenia, jeho údrbou
a s prevádzkovaním a zlokám Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na objasòovanie
príèin
nehôd
v
cestnej
doprave
a s výstavbou a vybavením koordinaèných stredísk integrovaného záchranného systému a operaèných stredísk tiesòového volania do konca júna prísluného
roka..
5. Za § 70d sa vkladá § 70e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 70e
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. apríla 2007
Poisovne a poboèky zahranièných poisovní sú povinné vytvori technickú rezervu na úhradu záväzkov
voèi Slovenskej kancelárii poisovate¾ov vznikajúcich
z èinností pod¾a osobitného predpisu14a) najneskôr do
a) 1. mája 2008 najmenej vo výke jednej tretiny rozsahu, v akom sa podie¾ajú na celkových záväzkoch
vznikajúcich
z
èinností
pod¾a
osobitného
predpisu14a) pod¾a podielu poisovne alebo poboèky
zahraniènej poisovne na trhu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) 1. mája 2009 najmenej vo výke dvoch tretín rozsahu, v akom sa podie¾ajú na celkových záväzkoch
vznikajúcich
z
èinností
pod¾a
osobitného
predpisu14a) pod¾a podielu poisovne alebo poboèky
zahraniènej poisovne na trhu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) 1. mája 2010 v celom rozsahu, v akom sa podie¾ajú
na celkových záväzkoch vznikajúcich z èinností po-
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d¾a osobitného predpisu14a) pod¾a podielu poisovne
alebo poboèky zahraniènej poisovne na trhu
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka..
Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov, ako to vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 95/2002 Z. z., zákonom è. 99/2003 Z. z., zákonom è. 430/2003 Z. z., zákonom è. 186/2004 Z. z., zákonom è. 645/2004 Z. z.,
zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 91/2005 Z. z.,
zákonom è. 188/2006 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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