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263
ZÁKON
z 18. júna 2008
o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje obsah, rozsah a spôsob vy konania sèítania obyvate¾ov, domov a bytov v roku
2011 (ïalej len sèítanie) ako osobitného druhu tatis tického zisovania, rozhodujúci okamih sèítania, pôsobnos ústredných orgánov tátnej správy, obvod ných úradov, obcí, vyích územných celkov,
povinnosti iných osôb súvisiacich so sèítaním a vyui tie získaných údajov.
§2
Zisované údaje
(1) Sèítaním sa zisujú údaje o
a) obyvate¾och,
1. tátnych obèanoch Slovenskej republiky,1)
2. cudzincoch 2) zdrujúcich sa na území Slovenskej
republiky v rozhodujúcom okamihu sèítania,
b) úrovni bývania obyvate¾ov,
c) truktúre domového a bytového fondu.
(2) Zoznam údajov zisovaných pri sèítaní pod¾a odseku 1 (ïalej len zoznam) je uvedený v prílohe.
(3) Podrobnosti o charakteristikách, základných
znakoch a truktúre zisovaných údajov uvedených
v zozname a vzor sèítacieho tlaèiva ustanoví opatrenie,
ktoré vydá tatistický úrad Slovenskej republiky (ïalej
len úrad) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slo venskej republiky.
(4) Sèítanie sa vzahuje na
1

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

a) obyvate¾ov okrem cudzincov pouívajúcich diplomatické výsady a imunitu,
b) na kadú budovu urèenú na bývanie3) alebo inú
budovu 4) (ïalej len dom), ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sèítania pod¾a § 4 ods. 1, okrem
zastupite¾ských úradov cudzích tátov,
c) byty. 5)
§3
Poskytovanie zisovaných údajov
(1) Na úèely sèítania je povinný poskytnú údaje obyvate¾ okrem cudzinca pod¾a § 2 ods. 4 písm. a) v rozsahu uvedenom v zozname.
(2) Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratí ako 90 dní, je povinný poskytnú údaje
pod¾a bodov 2, 3 a 6 zoznamu.
(3) Za neplnoletého obyvate¾a a za obyvate¾a, ktorý
nemôe sám poskytnú údaje, je povinný poskytnú
údaje jeho zákonný zástupca 6) alebo blízka osoba,7 ) alebo osoba ijúca s ním spoloène v domácnosti.8 )
(4) Za obyvate¾a v ubytovacom zariadení, ktorý nemôe sám poskytnú údaje zo zdravotných dôvodov
alebo ktorý je neplnoletým obyvate¾om, je povinný poskytnú údaje ubytovate¾. 9)
(5) Za obyvate¾a, ktorému sa poskytuje starostlivos
v zariadení sociálnych sluieb alebo ktorému sa poskytujú sociálne sluby inými právnickými osobami10 ) celoroène a ktorý nemôe sám poskytnú údaje, je ich povinný poskytnú vedúci zariadenia alebo ním písomne
poverený zamestnanec.11 )
(6) Pri sèítaní domov je povinný poskytnú údaje
vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca
domu.
(7) Pri sèítaní bytov je povinný poskytnú údaje vlast-

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 1 ods. 2 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 43b ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 43c zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 43b ods. 4 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 26 Obèianskeho zákonníka.
§ 116 Obèianskeho zákonníka.
§ 115 Obèianskeho zákonníka.
§ 24 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 754 a 759 Obèianskeho zákonníka.
10
) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
11
) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
2
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ník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca, alebo podnájomník.
(8) Kadý, kto je povinný poskytnú údaje pod¾a odsekov 1 a 7, ich poskytne úplne, správne, pravdivo
a vèas; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov. 12)
§4
Rozhodujúci okamih a èas sèítania
(1) Sèítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom
sèítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu
21. mája 2011, ku ktorému sa zisujú údaje uvedené
v zozname.
(2) Èas sèítania je doba, poèas ktorej sa sèítanie vykoná.
(3) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví
èas sèítania tak, aby bol známy najneskôr 120 dní pred
jeho vykonaním.
§5
Spôsob sèítania
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(3) Sèítacie obvody vytvorí obvodný úrad pod¾a návrhu obce pomerne k poètu obyvate¾ov, prípadne pomerne k rozlohe obce.
(4) Osobitnými sèítacími obvodmi sú zariadenia hromadného ubytovania prísluníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru a zariadenia Zboru väzenskej a justiènej stráe, kde sa vykonáva výkon
väzby a trest odòatia slobody.
(5) Osobitnými sèítacími obvodmi sú vojenské obvody. 13)
§7
Sèítací komisár
(1) Sèítacím komisárom môe by tátny obèan Slovenskej republiky starí ako 18 rokov, ktorý je bez úhonný a spôsobilý na právne úkony.
(2) Sèítacieho komisára po jeho predchádzajúcom
súhlase vymenuje starosta obce.
(3) V osobitných sèítacích obvodoch sèítacieho komisára vymenuje prísluný ústredný orgán tátnej správy
uvedený v § 8 ods. 3 a 5.

(5) Sèítacie tlaèivo vyplní kadý, kto je povinný poskytnú údaje alebo poiada o vyplnenie sèítacieho tlaèiva osobu uvedenú v § 3 ods. 3 a 7 alebo sèítacieho
komisára.

(4) Sèítací komisár je povinný
a) zúèastni sa kolenia,
b) prevzia sèítacie tlaèivá,
c) vykona sèítanie v èase sèítania v urèených sèítacích
obvodoch,
d) vyplni na poiadanie obyvate¾a alebo cudzinca pod¾a § 3 ods. 2 a pod¾a jeho pokynov sèítacie tlaèivo,
e) preukazova sa poèas výkonu èinnosti osobitným
poverením, ktoré vydáva starosta obce alebo prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený v § 8
ods. 3 a 5,
f) prevzia vyplnené sèítacie tlaèivá od obyvate¾ov alebo cudzincov, overi úplnos ich vyplnenia a odovzda ich obci alebo príslunému ústrednému orgánu tátnej správy uvedenému v § 8 ods. 3 a 5,
g) chráni vyplnené sèítacie tlaèivá pred stratou, znièením, pokodením alebo zneuitím,
h) zachováva mlèanlivos o údajoch, s ktorými sa
oboznámi pri sèítaní.

§6

(5) Èinnos sèítacieho komisára nie je výkonom inej
zárobkovej èinnosti. 14)

(1) Údaje zo sèítania sa zaznamenajú na sèítacom
tlaèive.
(2) Sèítacie tlaèivo je tatistický formulár v listinnej
podobe alebo v elektronickej forme.
(3) Sèítacie tlaèivá sa okrem tátneho jazyka vyhotovujú aj v jazyku maïarskom, rómskom, rusínskom
a ukrajinskom v listinnej forme a v elektronickej forme
a v jazyku anglickom v elektronickej forme.
(4) Pre poèet tlaèív vyhotovených v listinnej forme
v jazykoch uvedených v odseku 3 sú smerodajné tatis tické údaje o poète tátnych obèanov patriacich k ná rodnostným meninám získané zo sèítania obyvate¾ov,
domov a bytov v roku 2001.

Sèítacie obvody
(1) Obec sa èlení na sèítacie obvody. Èlenenie obce na
sèítacie obvody musí by vykonané v rámci jej rozdele nia na základné sídelné jednotky. Ak obec pozostáva
z jednej základnej sídelnej jednotky a neèlení sa na sèí tacie obvody, tvorí jeden sèítací obvod.
(2) Sèítací obvod je územie základnej sídelnej jednotky alebo jej èas, ktorá je skladobnou èasou územia
obce, v ktorej sa vykoná sèítanie.
12

(6) Sèítací komisár má za výkon èinnosti nárok na
odmenu. Výka odmeny za výkon èinnosti sèítacieho
komisára sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden
pracovný deò z priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny tvrrok pred kalendárnym tvrrokom, v ktorom sa sèítanie uskutoèní. Sèítaciemu komisárovi
patrí odmena za kadý deò výkonu èinnosti sèítacieho
komisára. Obec odmenu vyplatí do 30 dní po ukonèení
èinnosti sèítacieho komisára.

) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 678/2006 Z. z.
13
) Zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14
) § 83 Zákonníka práce.
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§8
Pôsobnos ústredných orgánov tátnej správy
(1) Úrad riadi sèítanie a v súèinnosti s príslunými
ústrednými orgánmi tátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyími územnými celkami
a) usmeròuje a koordinuje prípravu, priebeh a vykonanie sèítania,
b) zabezpeèuje organizaènú a finanènú prípravu, priebeh a vykonanie sèítania,
c) uskutoèòuje dozor nad prípravou, priebehom a vykonaním sèítania,
d) zabezpeèí zostavenie, vyhotovenie a distribúciu sèítacích tlaèív,
e) vykonáva informaènú a propagaènú kampaò k sèítaniu s obcami a s vyími územnými celkami,
f) zabezpeèí spracovanie výsledkov sèítania,
g) zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným
spôsobom výsledky sèítania,
h) poskytne získané výsledky sèítania pod¾a osobitného zákona,
i) vydá na zabezpeèenie prípravy, priebehu a vykonania sèítania a na ochranu zisovaných a získaných
údajov metodické pokyny,
j) vydá v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky metodické pokyny na zabezpeèenie financovania prípravy, priebehu a vykonania sèítania.
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a) vykoná sèítanie hromadne ubytovaných prísluníkov Policajného zboru,
b) poskytne obci údaje z registra obyvate¾ov v rozsahu
potrebnom na urèenie poètu obyvate¾ov prihlásených na trvalý pobyt a o ich územnej identifikácii,
c) vytvorí èíselný identifikátor obyvate¾a na vyplnenie
sèítacieho tlaèiva,
d) zabezpeèí doruèenie úradne pridelených èíselných
identifikátorov obyvate¾ov do obce,
e) zabezpeèí v spolupráci s Ministerstvom ivotného
prostredia Slovenskej republiky územné vymedzenie èastí obce a ich priestorovú skladobnos so základnými sídelnými jednotkami.
(3) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vykoná
sèítanie hromadne ubytovaných prísluníkov ozbroje ných síl Slovenskej republiky a sèítanie vo vojenských
obvodoch.
(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vykoná sèítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu
odòatia slobody.
(5) Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vykoná sèítanie èlenov personálu zastupite¾ských
úradov Slovenskej republiky a ich rodinných prísluníkov zdrujúcich sa v mieste ich dislokácie.
(6) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky po dohode s úradom a v súèinnosti s obvodný mi úradmi vykoná ústrednú revíziu vymedzenia zá kladných sídelných jednotiek.
(7) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky zabezpeèí
a) v spolupráci s obvodnými úradmi a Ministerstvom
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ivotného prostredia Slovenskej republiky aktualizáciu mapových podkladov potrebných na ústrednú
revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek,
b) zakreslenie výsledkov ústrednej revízie základných
sídelných jednotiek do mapovej dokumentácie.
(8) Ústredné orgány tátnej správy uvedené v odsekoch 2 a 5 odovzdajú vyplnené sèítacie tlaèivá úradu.
§9
Pôsobnos obvodného úradu
Obvodný úrad pri príprave, priebehu a vykonaní sèítania v súèinnosti s úradom a obcami v jeho územnom
obvode
a) vypracuje èasový harmonogram prípravných a realizaèných prác,
b) vytvorí pod¾a návrhu obce sèítacie obvody v rámci
základných sídelných jednotiek,
c) vyhotoví zoznamy sèítacích obvodov,
d) vypracuje èasový harmonogram kolení sèítacích
komisárov,
e) zabezpeèí kolenie sèítacích komisárov,
f) zabezpeèí prevzatie a uskladnenie sèítacích tlaèív,
ich rozdelenie a doruèenie obciam pod¾a rozde¾ovníkov prerokovaných s úradom,
g) zabezpeèí pod¾a èasového harmonogramu prevzatie
vyplnených sèítacích tlaèív doruèených obcami
a odovzdá ich úradu,
h) dodá Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zaktualizované mapové podklady na
vykonanie ústrednej revízie vymedzenia základných
sídelných jednotiek.
§ 10
Pôsobnos obce
(1) Obec, a v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave a v meste Koice ich mestské èasti, zabezpe èí prenesený výkon tátnej správy pri príprave, priebe hu a vykonaní sèítania.
(2) Obec pri príprave, priebehu a vykonaní sèítania
a) zabezpeèí v spolupráci s úradom informaènú a propagaènú kampaò,
b) vytvorí nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh
a vykonanie sèítania na svojom území,
c) vypracuje a predloí obvodnému úradu návrh na vytvorenie sèítacích obvodov v rámci základných sídelných jednotiek,
d) vykoná výber sèítacích komisárov na svojom území
a zabezpeèí výkon ich èinnosti v súlade s metodickým pokynom úradu,
e) zabezpeèí prevzatie sèítacích tlaèív od obvodného
úradu a ich odovzdanie sèítacím komisárom,
f) odovzdá vyplnené sèítacie tlaèivá obvodnému úradu
po overení poètu obyvate¾ov obce a cudzincov,
g) zabezpeèí ochranu údajov na vyplnených sèítacích
tlaèivách odovzdaných sèítacími komisármi,
h) zabezpeèí zber, sumarizovanie a odovzdanie zistených údajov zo sèítania obvodnému úradu.
(3) Obec zriadi obecné komisie pre sèítanie, ktoré
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budú zabezpeèova úlohy spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sèítania pod¾a odseku 2.
(4) Obec vytvorí primerané technické podmienky, organizaèné a administratívne opatrenia na umonenie
elektronického vyplnenia a podávania sèítacích tlaèív
pre obyvate¾ov obce.

§ 14
Uloenie dokumentov
Úrad v spolupráci s obcami a v súèinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zabezpeèí uloenie
sèítacích tlaèív a dokumentov súvisiacich so sèítaním
pod¾a osobitného predpisu.16 )

§ 11

§ 15

Pôsobnos vyieho územného celku

Úhrada nákladov

(1) Vyí územný celok zabezpeèí prenesený výkon
tátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sèíta nia.
(2) Vyí územný celok pri príprave, priebehu a vyko naní sèítania v spolupráci s úradom zabezpeèí infor maènú a propagaènú kampaò vo svojom územnom ob vode.
§ 12
Ústredná komisia pre sèítanie
(1) Ústredná komisia je osobitný doèasný poradný
orgán predsedu úradu pre prípravu, priebeh a vykona nie sèítania, zriadený jeho rozhodnutím. Poèet èlenov
ústrednej komisie urèí predseda úradu.
(2) Hlavnou úlohou ústrednej komisie je metodické
usmeròovanie, koordinovanie a dozor nad èinnosou
obecných komisií.
(3) Podrobnosti o organizácii, èinnosti a spôsob usta novenia jej èlenov urèí tatút, ktorý vydá predseda úra du.
(4) Predsedom ústrednej komisie je predseda úradu.
Ïalích èlenov vymenúva predseda úradu zo zástupcov
navrhnutých príslunými ústrednými orgánmi tátnej
správy, obvodnými úradmi, obcami a vyími územný mi celkami alebo ich zdrueniami.
§ 13
Poskytovanie údajov
Údaje získané pod¾a tohto zákona sa poskytujú na
tatistické úèely, na iné ako na tatistické úèely, na výskumné a vedecké úèely a na úèely medzinárodného
porovnávania v súlade s osobitným zákonom, osobitným predpisom 15 ) a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
15
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Výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sèítania sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu.
§ 16
Správa majetku tátu
Hnute¾ný majetok vo vlastníctve tátu obstaraný na
zabezpeèenie prípravy, priebehu a vykonania sèítania
zostane po ukonèení sèítania v správe úradu na vyui tie na iné tatistické úèely.
§ 17
Spoloèné ustanovenie
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup a konanie v òom neupravené sa pouijú ustanovenia osobitného zákona. 17)
§ 18
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 165/1998 Z. z . o sèítaní obyvate¾ov, domov
a bytov v roku 2001,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 2/2001
Z. z. o dobe sèítania obyvate¾ov, domov a bytov
v roku 2001,
3. opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a truktúra údajov zisovaných
pri sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001
v znení opatrenia tatistického úradu Slovenskej republiky è. 127/2001 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých obèania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva.
Nariadenie Komisie (ES) è. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 322/97 o tatistike spoloèenstva so
zrete¾om na prístup k dôverným údajom na výskumné úèely v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 133,
18. 5. 2002).
Nariadenie Rady (ES) è. 322/97 zo 17. februára 1997 o tatistike Spoloèenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 1;
Ú. v. ES L 52, 22. 2. 1997).
16
) § 5 ods. 2 písm. a) a b) a § 24 ods. 3 písm. e) zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
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528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z. a zákona
233/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 7 sa vypúa písmeno s).

2. V § 52 odsek 6 znie:
(6) Príspevok pod¾a odseku 5 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, na úhradu èasti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním meních obecných sluieb pre obec, mesaène
najviac vo výke 7 % poèas prvých iestich mesiacov
a najviac vo výke 4 % poèas ïalích iestich mesiacov
a na úhradu èasti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje menie obecné sluby pre obec, mesaène najviac vo výke 3 % z celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí
tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na
jedného dlhodobo nezamestnaného obèana vykonávajúceho menie obecné sluby pre obec..
3. V § 52a odsek 5 znie:
(5) Príspevok pod¾a odseku 4 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou pod¾a odseku 2
na úhradu èasti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním
dobrovo¾níckej sluby, mesaène najviac vo výke 7 %
a na úhradu èasti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje dobrovo¾nícku slubu, mesaène najviac vo výke 3 % z celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4
vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného
uchádzaèa o zamestnanie vykonávajúceho dobrovo¾nícku slubu..
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4. V § 53d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vypoèítanej pod¾a prvej vety sa nevyaduje
pri podpore vytvárania technologických centier a centier strategických sluieb. 59aba ).
Poznámka pod èiarou k odkazu 59aba znie:

 59aba) § 5 a 6 zákona è. 561/2007 Z. z..

5. V § 56a odsek 2 znie:
(2) Mesaèná výka príspevku je
a) 0,72-násobok celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je obèanom so
zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos vyí ako 70 %,
b) 0,36-násobok celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je obèanom so
zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos vyí ako 40 % a najviac
70 %..
6. V § 60 ods. 6 úvodná veta znie: Roèná výka príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielòa alebo chránené pracovisko, je najviac a v písmenách a) a b) sa slovo
násobku nahrádza slovom násobok.
7. V § 60 ods. 7 sa za slovo tvrrok, vkladajú slová
najviac vo výke 25 % zo súm ustanovených v odseku 6,.
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 263/2008 Z. z.

ZOZNAM
údajov zisovaných pri sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011
A. Údaje o obyvate¾och
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska
Pohlavie
Dátum narodenia
Rodinný stav
tát a miesto narodenia
tátna príslunos
Predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisahovania do súèasného miesta pobytu
Vzahy medzi èlenmi domácnosti
Súèasná ekonomická aktivita
Zamestnanie
Postavenie v zamestnaní
Odvetvie ekonomickej èinnosti
Miesto výkonu zamestnania
Najvyie dosiahnuté vzdelanie
tudijný odbor
Miesto koly, vysokej koly alebo univerzity
Spôsob dopravy do zamestnania, do koly
Poèet ivo narodených detí (iba eny)
Rok uzavretia súèasného manelstva
Národnos
Materinský jazyk
Najèastejie pouívaný jazyk
Náboenské vyznanie
Poèítaèová znalos

B. Údaje o bytoch
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Forma vlastníctva bytu
Obývanos bytu
Podlahová plocha bytu
Obytná plocha bytu
Poèet obytných miestností v byte
Poloha bytu v dome
Zásobovanie vodou
Teplá voda
Záchod
Kúpe¾òa
Typ kúrenia
Zdroje energie pouívané na vykurovanie
Klimatizácia
Kuchyòa
Pripojenie na telefón a internet
Vybavenos domácnosti (mobilný telefón, osobný poèítaè, auto)
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C. Údaje za domy
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Typ domu
Obývanos domu
Forma vlastníctva domu
Obdobie výstavby
Obdobie rekontrukcie
Poèet podlaí v dome
Poèet bytov v dome
Materiál nosnej kontrukcie domu
Typ vodovodnej prípojky
Typ kanalizaèného systému
Tepelná izolácia domu
Plynová prípojka

Zbierka zákonov è. 263/2008
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264
ZÁKON
z 18. júna 2008
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spåòa tieto podmienky:

Predmet úpravy

1. má oprávnenie na vykonávanie polygrafickej èinnosti,
2. má technické vybavenie na tlaè dokumentov zabezpeèených pred sfalovaním, pozmeòovaním
a iným zneuitím,

Tento zákon upravuje vydávanie, tlaè, distribúciu,
predaj, odber, výmenu, odkupovanie, vládny audit 1) výroby, distribúcie a predaja kolkových známok, správne
delikty, nakladanie s falovanými kolkovými známka mi a likvidáciu kolkových známok, ktorými sa platia
správne poplatky a súdne poplatky.

3. má zavedený reimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálov a výrobkov,
4. má zabezpeèenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov intalovanými mechanickými
a elektronickými systémami ochrany,

Èl. I
§1

§2
Vydávanie kolkových známok
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo) má výhradné právo vydáva kolkové
známky. Kolkové známky majú povahu ceniny.
(2) Ministerstvo zabezpeèuje tlaè kolkových známok,
správu ich zásob, dozerá na ich ochranu a bezpeènos,
vykonáva vládny audit výroby kolkových známok, zabezpeèuje vládny audit distribúcie a predaja kolkových
známok a nakladanie s kolkovými známkami a likvidáciu pokodených, odkúpených a neplatných kolkových
známok.
(3) Kolkové známky sa vydávajú v týchto hodnotách
a v tejto farbe vrchnej tlaèe:
a) 0,5 eura
oce¾ovomodrej,
b) 1, 3 a 5 eur
fialovej,
c) 10 a 20 eur
trávovozelenej,
d) 50 eur
oranovej,
e) 100 eur
èiernohnedej.

5. zabezpeèuje peciálnymi technikami, technológiami a bezpeènostnými materiálmi vyhotovenie
a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti
sfalovaniu, pozmeòovaniu a inému zneuitiu,
6. nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s osobou, ktorá zabezpeèuje distribúciu
kolkových známok,
7. vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,2)
8. bezúhonnos fyzickej osoby, fyzickej osoby, ktorá
je tatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo
fyzických osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu právnickej osoby; za bezúhonnú sa povauje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin, alebo
b) má sídlo alebo trvalý pobyt v inom èlenskom táte
Európskej únie, ak má na tlaè kolkových známok
povolenie vydané prísluným orgánom èlenského
tátu Európskej únie, na ktorého území sa nachádza jej sídlo alebo trvalý pobyt, a spåòa podmienku
bezúhonnosti pod¾a písmena a) ôsmeho bodu.

(4) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví technické parametre, grafickú
úpravu, vzh¾ad kolkových známok, spôsob pouitia
kolkových známok a ïalie náleitosti kolkových známok.

(2) Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov nie starím ako tri mesiace a cudzinec obdob ným potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu
jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, kde sa ob vykle zdriava.

Tlaè kolkových známok

(3) Ministerstvo vyhlási na úèely uzavretia zmluvy na
tlaè kolkových známok verejné obstarávanie pod¾a osobitného predpisu. 3)

§3
(1) Zmluvu na tlaè kolkových známok mono uzav rie s osobou, ktorá
1

(4) Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa vyaduje nepretrite poèas platnosti zmluvy na tlaè kol kových známok.

) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
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§4
(1) Osoba, s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu 4)
na tlaè kolkových známok (ïalej len tlaèiareò), vyhotoví námetové rieenie kolkových známok, výtvarné návrhy kolkových známok kadej hodnoty v súlade s § 2
ods. 3 a 4 a následne po odsúhlasení ministerstvom vyhotoví tlaèové podoby kolkových známok.
(2) Námetové rieenia, výtvarné návrhy a tlaèové podoby kolkových známok sú vlastníctvom tátu v správe
ministerstva.
(3) Tlaèiareò je povinná pred distribúciou kolkových
známok predloi ministerstvu vzorový výtlaèok kadej
hodnoty kolkovej známky (specimen) vyhotovený v sú lade s § 2 ods. 3 a 4. Vzorový výtlaèok kolkovej známky
je tlaèiareò povinná predloi pred kadou zmenou
technických parametrov, grafickej úpravy, vzh¾adu
kolkových známok a ïalích náleitostí kolkovej znám ky. Ak vzorový výtlaèok kolkovej známky spåòa ustano vené náleitosti, ministerstvo písomne oznámi túto
skutoènos tlaèiarni do 15 dní odo dòa obdrania vzo rového výtlaèku kolkovej známky a súèasne oznámi po èet poadovaných vzorových výtlaèkov kolkových zná mok jednotlivých hodnôt vyhotovených v súlade
s predloeným vzorovým výtlaèkom kolkovej známky.
Tlaèiareò je povinná vytlaèi kolkové známky v súlade
so schváleným vzorovým výtlaèkom kolkovej známky.
Ministerstvo zale vzorový výtlaèok kadej hodnoty kol kovej známky právnickej osobe so 100 % majetkovou
úèasou tátu, 5) s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu
na distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolko vých známok (ïalej len distribútor), a správam fi nanènej kontroly.
(4) Tlaèiareò je povinná vies osobitnú evidenciu
o mnostve materiálov pouitých na výrobu kolkových
známok, o poète vytlaèených tlaèových listov kolkových
známok, o mnostve papiera a mnostve kolkových
známok pokodených alebo znièených pri tlaèi, ne správnou manipuláciou alebo uskladnením. Súèasou
evidencie je aj informácia o mnostve kolkových zná mok, ktorých reklamáciu zo strany distribútora tlaèia reò uznala.
(5) Papier a kolkové známky pokodené alebo znièené pri tlaèi, nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením a kolkové známky, ktorých reklamáciu tlaèiareò
uznala, uloí do doby ich komisionálneho znièenia na
vhodnom a bezpeènom mieste. Písomnú informáciu
o uloení predloí tlaèiareò ministerstvu do 30 dní po
skonèení kalendárneho roka.
§5
Distribúcia kolkových známok
(1) Kolkové známky písomne objednáva v tlaèiarni
ministerstvo pod¾a stavu zásob jednotlivých hodnôt
kolkových známok. Jedno vyhotovenie objednávky
odovzdá distribútorovi.
4

(2) Tlaèiareò odovzdá vytlaèené mnostvo kolkových
známok pod¾a jednotlivých hodnôt distribútorovi, ktorý zabezpeèí distribúciu a predaj kolkových známok na
celom území Slovenskej republiky.
(3) Distibútor prevezme celé mnostvo objednaných
kolkových známok do 30 dní od oznámenia tlaèiarne
o ich vyhotovení. O prevzatí dodaného mnostva kolkových známok distribútor vyhotoví protokol o prevzatí,
v ktorom uvedie najmä dátum prevzatia, poèet tlaèových listov kolkových známok pod¾a jednotlivých hodnôt a údaj o odchýlke v prevzatom mnostve kolkových
známok oproti objednanému mnostvu. Protokol o prevzatí podpíe oprávnený zástupca distribútora a oprávnený zástupca tlaèiarne a jeden exemplár distribútor
predloí ministerstvu.
(4) Ak distribútor zistí, e prevzaté kolkové známky
nespåòajú náleitosti ustanovené v § 2 ods. 3 a 4 alebo
vykazujú inú vadu, ktorá znemoòuje ich pouitie,
oznámi túto skutoènos tlaèiarni a uplatní si reklamáciu voèi tlaèiarni. Kolkové známky, ktorých reklamáciu
tlaèiareò uznala, odovzdá distribútor tlaèiarni a spíe
protokol o reklamácii, v ktorom uvedie najmä dátum
reklamácie, dôvod a poèet odovzdaných kolkových známok pod¾a jednotlivých hodnôt, a jeden exemplár predloí ministerstvu.
(5) Distribútor je povinný prevzaté kolkové známky
skladova na vhodnom mieste tak, aby bola zabezpeèe ná ich ochrana pred pokodením, znièením a odcudze ním. Za kodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodrania
bezpeènosti a ochrany prevzatých kolkových známok
a nesprávnou manipuláciou, zodpovedá distribútor.
(6) Kolkové známky, ktoré sa pokodia a znehodnotia
pri skladovaní a manipulácii, distribútor uloí na vhodnom mieste do doby ich komisionálneho znièenia
a o uloení písomne informuje ministerstvo do 30 dní
po skonèení kalendárneho roka.
(7) Distribútor je povinný vies osobitnú evidenciu
o prevzatých kolkových známkach, reklamovaných
kolkových známkach, predaných kolkových známkach
a o odobratých kolkových známkach orgánmi, ktoré vyberajú správne poplatky a súdne poplatky vo forme kolkovej známky (ïalej len prísluný orgán). Súèasou
evidencie je aj evidencia o vymenených kolkových
známkach za kolkové známky, ktoré sú najmä zlepené,
potrhané, zneèistené (ïalej len pokodené kolkové
známky), o odkúpených platných a neplatných kolkových známkach a tie o falovaných kolkových známkach alebo kolkových známkach, pri ktorých vznikne
podozrenie, e sú falované alebo pozmenené (ïalej len
falované kolkové známky), odovzdaných ministerstvu.
(8) Distribútor je povinný predloi ministerstvu do
20. dòa po skonèení kalendárneho tvrroka písomnú
informáciu o stave zásob kolkových známok k posled nému dòu kalendárneho tvrroka. Ak nastane zmena
v stave zásob, ktorá by ohrozila plynulos v zásobovaní

) § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
) Zákon è. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej poty, tátneho podniku.
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s kolkovými známkami, distribútor písomne oznámi
túto skutoènos ministerstvu bezodkladne.
§6
Predaj a odber kolkových známok
(1) Kolkové známky môu predáva len prísluné orgány a distribútor prostredníctvom zariadení verejnej
potovej siete. 6) Distribútor je povinný zabezpeèi predaj kolkových známok tak, aby ich dostupnos bola za bezpeèená na celom území Slovenskej republiky.
(2) Kolkové známky sa predávajú za ich nominálnu
hodnotu.
(3) Ministerstvo splnomocní distribútora, aby uzavrel s príslunými orgánmi zmluvy4 ) o odbere kolkových známok.
(4) Návrh veobecných zmluvných podmienok platných pre zmluvu pod¾a odseku 3 alebo ich zmenu pred loí distribútor ministerstvu. Veobecne zmluvné pod mienky alebo ich zmena sú platné po odsúhlasení
ministerstvom.
(5) Distribútor je povinný vies evidenciu uzavretých
zmlúv pod¾a odseku 3.
(6) Prísluné orgány odoberajú kolkové známky od
distribútora bezodplatne výluène na úèel ich ïalieho
predaja poplatníkom na predajnom mieste, ktoré je
v priestoroch prísluného orgánu. Prísluný orgán je
povinný predajné miesto oznaèi vidite¾ným spôsobom.
(7) Prísluné orgány sú povinné skladova odobraté
kolkové známky na vhodnom mieste tak, aby bola zabezpeèená ich ochrana pred pokodením, znièením
a odcudzením. Za kodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodrania bezpeènosti a ochrany odobratých kolkových známok, zodpovedá prísluný orgán.
(8) Prísluné orgány sú povinné vies osobitnú evidenciu o stave zásob kolkových známok, o odobratom
a predanom mnostve kolkových známok, o mnostve
pokodených kolkových známok a platných kolkových
známok vrátených distribútorovi.
§7
Výmena pokodených kolkových známok
(1) Pokodené kolkové známky vymieòa distribútor
na základe písomnej iadosti. Osoba, ktorá iada výmenu pokodených kolkových známok, okrem prísluných
orgánov v iadosti predloí obidva diely pokodenej kolkovej známky, pripojí zoznam pokodených kolkových
známok rozpísaný pod¾a ich nominálnych hodnôt, a ak
ide o fyzickú osobu, uvedie jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, uvedie
jej názov a sídlo. Súèasne uhradí manipulaèný poplatok vo výke 10 % z úhrnnej nominálnej hodnoty pokodených kolkových známok, ktorý je príjmom distribútora.
(2) Distribútor odovzdá osobe pod¾a odseku 1 nové
6
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kolkové známky v pôvodnej nominálnej hodnote po
overení pravosti pokodených kolkových známok.
(3) Distribútor pokodené kolkové známky, ktorých
pravos sa potvrdila, uloí na vhodnom a bezpeènom
mieste do doby ich komisionálneho znièenia. O mno stve a nominálnych hodnotách uloených kolkových
známok distribútor písomne informuje ministerstvo do
30 dní po skonèení kalendárneho roka. Ak sa pravos
pokodených kolkových známok nepotvrdí, distribútor
postupuje pod¾a § 12.
§8
Odkupovanie platných kolkových známok
(1) Distribútor je oprávnený odkupova platné kolkové známky, ktoré sú nepokodené a pravé, na základe
písomnej iadosti. Osoba, ktorá iada odkúpenie plat ných kolkových známok, okrem prísluných orgánov,
v iadosti predloí odkupované kolkové známky a uve die dôvod ich vrátenia, pripojí zoznam s uvedením poè tu odkupovaných kolkových známok pod¾a ich nomi nálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu odkupovaných
kolkových známok, a ak ide o fyzickú osobu, uvedie jej
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide
o právnickú osobu, uvedie jej názov a sídlo. Súèasne
uhradí manipulaèný poplatok vo výke 5 % z úhrnnej
nominálnej hodnoty predloených kolkových známok,
ktorý je príjmom distribútora.
(2) Distribútor vyplatí osobe pod¾a odseku 1 nominálnu hodnotu odkúpených kolkových známok po overení ich pravosti.
(3) Distribútor odkúpené kolkové známky, ktorých
pravos sa potvrdila, uloí na vhodnom a bezpeènom
mieste do doby ich komisionálneho znièenia. O mnostve a nominálnych hodnotách uloených kolkových
známok distribútor písomne informuje ministerstvo do
30 dní po skonèení kalendárneho roka. Ak sa pravos
kolkových známok nepotvrdí, distribútor postupuje
pod¾a § 12.
§9
Vyúètovanie trieb za kolkové známky
Distribútor predkladá ministerstvu do 20. dòa po
uplynutí kalendárneho mesiaca vyúètovanie trieb
z predaja kolkových známok. Vo vyúètovaní sa uvedie
trba z predaja kolkových známok, suma pod¾a § 8
ods. 2, odmena dohodnutá v zmluve za distribúciu kolkových známok a celková suma odvodu do tátneho
rozpoètu. V tomto termíne je distribútor povinný odvies celkovú sumu odvodu do tátneho rozpoètu.
§ 10
Vládny audit výroby, distribúcie
a predaja kolkových známok
(1) Ministerstvo vykonáva vládny audit výroby kolkových známok a dodriavania

) § 6 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov.

Strana 2180

Zbierka zákonov è. 264/2008

Èiastka 106

a) ustanovení tohto zákona a súvisiacich veobecne záväzných právnych predpisov vzahujúcich sa na výrobu kolkových známok,
b) podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na tlaè kolkových známok, bezpeènostných opatrení a ïalích
podmienok a opatrení prijatých na zabezpeèenie
ochrany kolkových známok pred zneuitím pri ich
výrobe.

tenia poruenia povinnosti, najneskôr vak do piatich
rokov odo dòa poruenia povinnosti.

(2) Správa finanènej kontroly7 ) v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonáva vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok. Vládnym auditom distribúcie
a predaja kolkových známok sa overuje dodriavanie
tohto zákona a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom pod¾a § 2 ods. 4, a to vo
vzahu k distribútorovi kolkových známok a k prísluným orgánom, ktoré predávajú kolkové známky.

Nakladanie s falovanými kolkovými známkami

(3) Ministerstvo a správa finanènej kontroly pri vykonávaní kontroly pod¾a odsekov 1 a 2 postupujú pod¾a
osobitného predpisu. 1)
§ 11
Správne delikty
(1) Tlaèiareò alebo prísluný orgán sa dopustí správneho deliktu, ak
a) nepredloí pred distribúciou kolkových známok ministerstvu vzorový výtlaèok kadej hodnoty kolkovej
známky (specimen) vyhotovený v súlade s § 2 ods. 3
a 4,
b) nevytlaèí kolkové známky v súlade so schváleným
vzorovým výtlaèkom kolkovej známky,
c) nevedie osobitnú evidenciu pod¾a § 4 ods. 4,
d) nevedie osobitnú evidenciu pod¾a § 5 ods. 7 a § 6
ods. 8,
e) nevedie evidenciu uzavretých zmlúv pod¾a § 6 ods. 5,
f) neoznaèí predajné miesto vidite¾ným spôsobom,
g) neskladuje odobraté kolkové známky na vhodnom
mieste tak, aby bola zabezpeèená ich ochrana pred
pokodením, znièením a odcudzením,
h) neodvedie celkovú sumu odvodu do tátneho rozpoètu pod¾a § 9.
(2) Auditujúci orgán uloí tlaèiarni alebo prísluné mu orgánu pokutu
a) od hodnoty 100 eur do hodnoty 10 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d), e) a f),
b) od hodnoty 250 eur do hodnoty 30 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a), c), g) a h),
c) od hodnoty 5 000 eur do hodnoty 50 000 eur za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b).
(3) Pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 2 sa prihliada
najmä na závanos, dôsledky poruenia povinností
a dåku trvania zistených nedostatkov. Pokutu pod¾a
odseku 2 mono uloi aj opakovane.
(4) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa zis7

)
)
9
)
10
)
8

(5) Na konanie o uloení pokút pod¾a tohto zákona sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.8 )
(6) Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 12

(1) Falované kolkové známky odoberá ministerstvo
od osoby, ktorá predloí falované kolkové známky (ïalej len predkladate¾), bez náhrady.
(2) Ministerstvo vyhotoví o odobratí falovaných kolkových známok písomné potvrdenie a jeden exemplár
odovzdá predkladate¾ovi. Ministerstvo vloí predloené
falované kolkové známky s kópiou potvrdenia o ich
prevzatí za prítomnosti predkladate¾a do vhodného
obalu a zabezpeèí pred neoprávnenou manipuláciou.
(3) Ministerstvo zabezpeèí overenie pravosti kolko vých známok.
(4) Ak sa pri overení pravosti odobratých kolkových
známok potvrdí ich pravos, ministerstvo bezodkladne
vráti predkladate¾ovi prostredníctvom daòového úradu
prísluného pod¾a sídla ministerstva sumu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote. Ak sa nepotvrdí pravos
kolkových známok, ministerstvo vypracuje odborný
posudok, ktorý zale orgánom èinným v trestnom konaní. 9) Túto skutoènos oznámi predkladate¾ovi.
§ 13
Likvidácia kolkových známok
Na základe písomnej informácie tlaèiarne pod¾a § 4
ods. 5 a distribútora pod¾a § 5 ods. 6, § 7 ods. 3 a § 8
ods. 3 ministerstvo rozhodne o likvidácii kolkových
známok vrátane tých, ktorých platnos sa skonèila. Ministerstvo rozhodne o vytvorení komisie, zloení komisie, o spôsobe, mieste a èase likvidácie kolkových známok a informuje o tom èlenov komisie. O likvidácii
kolkových známok vyhotoví úradný záznam v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno odovzdá tlaèiarni a jedno
distribútorovi.
§ 14
Prechodné ustanovenie
(1) Platnos kolkových známok vydaných pod¾a doterajích predpisov 10) sa skonèí 16. dòom po zavedení
meny euro v Slovenskej republike.
(2) Kolkové známky vydané pod¾a § 2 tohto zákona sa
prvýkrát pouijú dòom zavedenia meny euro v Sloven skej republike.
(3) Pokuty pod¾a § 11 ods. 2 sa do zavedenia meny
euro v Slovenskej republike ukladajú v slovenských ko-

Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
§ 10 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.
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runách v sume prepoèítanej kurzom slovenskej koruny
voèi euru vyhláseným Národnou bankou Slovenska
platným ku dòu vydania rozhodnutia o uloení pokuty
a zaokrúhlenej na celé koruny nahor.
(4) Kolkové známky pod¾a odseku 1 bude minister stvo od 17. dòa po zavedení meny euro v Slovenskej re publike do troch mesiacov po zavedení meny euro v Slo venskej
republike
odkupova
prostredníctvom
distribútora na základe písomnej iadosti. iadate¾
v iadosti predloí kolkové známky pod¾a odseku 1, pri pojí zoznam s uvedením poètu kolkových známok pod¾a
ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu kolko vých známok predloených na odkúpenie, a ak ide o fy zickú osobu, uvedie jej meno, priezvisko a adresu trva lého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, uvedie jej
názov a sídlo. iadate¾ovi sa vyplatí nominálna hodno ta odkúpených kolkových známok po overení ich pra vosti. Celková suma za odkúpené kolkové známky sa
prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli
pod¾a osobitného predpisu.11 )
(5) Kolkové známky pod¾a odseku 1 bude minister stvo po uplynutí troch mesiacov po zavedení meny euro
v Slovenskej republike do 12 mesiacov po zavedení
meny euro v Slovenskej republike odkupova prostred níctvom vybraných pracovísk distribútora na základe
písomnej iadosti. iadate¾ v iadosti predloí kolkové
známky pod¾a odseku 1, pripojí zoznam s uvedením
poètu kolkových známok pod¾a ich nominálnych hod nôt a uvedie celkovú sumu kolkových známok predlo ených na odkúpenie, a ak ide o fyzickú osobu, uvedie
jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide
o právnickú osobu, uvedie jej názov a sídlo. iadate¾ovi
sa vyplatí nominálna hodnota odkúpených kolkových
známok po overení ich pravosti. Celková suma za odkú pené kolkové známky sa prepoèíta konverzným kurzom
na eurá a zaokrúhli pod¾a osobitného predpisu.11 ) Vybrané pracoviská distribútora, ktoré budú odkupova
kolkové známky, sú uvedené v prílohe.
(6) Ak sa pravos kolkových známok pod¾a odsekov 3
a 4 nepotvrdí, postupuje sa pod¾a § 12.
§ 15
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.
Èl. II
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
11

è.
è.
è.
è.
è.
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382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z.,
432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z.,
273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z. a
511/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

1. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Platenie poplatku
(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi tátnej správy
súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami,5aa )
v hotovosti, potovým poukazom na prísluný úèet alebo prevodom z úètu v banke. Kolkovými známkami
a v hotovosti sa môu plati poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyujú sumu 300 eur.
(2) Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na
prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.
(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti
rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4) V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý
rozhodoval v prvom stupni.
(5) V konaní o alobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa
poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6) V konaní o obnove konania sa poplatok platí
súdu, ktorý má o návrhu rozhodova v prvom stupni.
(7) Poplatky sa vyberajú v eurách.
(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného
registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na zá klade podania elektronickými prostriedkami, sa platia
prostredníctvom elektronického platobného portálu
verejnej správy. 5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5aa znie:

5aa) Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v poloke 24b písm. b) sa slová 10 Sk nahrádzajú slovami
10 Sk, najmenej 50 Sk.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona

) § 2 zákona è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z.,
469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z.,
5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.,
204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
468/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z. a
167/2008 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

 6) Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 7 ods. 1 druhá veta znie:
Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice
správneho orgánu sa môu plati poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyujú sumu 300 eur..
3. § 18 sa vypúa.
Èl. IV
Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákona
è. 502/2001 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z. a zákona
è. 165/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. c) sa slová pod¾a osobitného
predpisu 3) nahrádzajú slovami a vládny audit výroby,
distribúcie a predaja kolkových známok pod¾a osobit ných predpisov 3).
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa na konci pri-
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pájajú tieto slová: Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových
známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových
známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Èl. V
Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z. a zákona
è. 165/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov, zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení
neskorích predpisov, zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových
známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 3 písm. b) sa slová 2 a 3 nahrádzajú slova mi 3 a 5.
3. V § 10 ods. 4 sa slová 2 aj nahrádzajú slovami
3 aj.
4. V § 22 ods. 2 sa za slová kontrola sa vkladajú slová po prerokovaní správy a za slovom nevyjadrí sa
vypúa èiarka a slová nedostaví sa na prerokovanie
správy.
5. V § 35a ods. 5 prvej vete sa èíslo 2 nahrádza èíslom 4.
6. V § 35e ods. 3 prvej vete sa za slovo i) vkladá slovo j) a èiarka a v písmene e) sa na konci pripájajú tieto
slová: prièom prílohou správy z vládneho auditu sú
úètovné doklady, iné doklady a písomnosti preukazujúce nedostatky zistené vládnym auditom,.
7. V § 35e ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ak auditujúci orgán, ktorým je správa finanènej kontroly, vykonáva následnú finanènú kontrolu, je povinný vypracova roènú správu o výsledkoch vládneho auditu,
ktorej súèasou sú aj údaje o vykonaných následných
finanèných kontrolách v rozsahu pod¾a § 6 ods. 6..
8. V § 39 ods. 1 sa za slová vnútorný audítor vkladá
èiarka a slová tátny zamestnanec správy finanènej
kontroly a slová svojej èinnosti sa nahrádzajú slova mi èinnosti pod¾a tohto zákona.
Èl. VI
Zákon è. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej
poty, tátneho podniku sa mení a dopåòa takto:
V § 10 ods. 4 sa bodkoèiarka vypúa a za slovo
predpisu8 ) sa vkladajú slová a výkon èinností distribútora kolkových známok pod¾a osobitného predpisu; 9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a ) Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..
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Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2008
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okrem èl. I § 7 a 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 a 6
a § 15, èl. II a èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom
zavedenia meny euro v Slovenskej republike.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 264/2008 Z. z.

Pota:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bratislava 1, Námestie SNP 35
Bratislava 2, Tomáikova 54
Bratislava 24, Mlynské Nivy 31 SAD
Bratislava 4, Karloveská 34
Bratislava 5, Vlastenecké nám. 4
Banská Bystrica 1, Horná 1
Banská Bystrica 3, Zvolenská cesta 34
Banská Bystrica 4, Kyjevské nám. 6
Koice 1, Potová 20
Koice 2, Thurzova 3
Koice 3, Juná trieda 31
Koice 4, Komenského 30
Nitra 1, Sládkovièova 2
Nitra 3, tefánikova 50
Nitra 4, túrova 20
Preov 1, Masarykova 2
Preov 3, Sabinovská ul.
Preov 5, vábska 32
Trenèín 1, Mierové námestie 21
Trenèín 3, oltésovej ul.
Trenèín 4, Dlhé hony 1159
Trnava 1, Trojièné námestie 8
Trnava 2, Dohnányho 17
Trnava 3, Veterná 40
ilina 1, Sládkovièova 169/14
ilina 2, Hviezdoslavova 3
ilina 3, Budatín, Na lány 387
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265
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. júna 2008,
ktorou sa ustanovujú ïalie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepoèty
a zaokrúh¾ovania platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro
pre oblas sociálneho zabezpeèenia policajtov a profesionálnych vojakov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
pod¾a § 18 ods. 10 písm. a) iesteho bodu zákona
è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej re publike a o zmene a doplnení niektorých zákonov usta novuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje postupy a spôsoby duálneho
zobrazovania platieb a iných hodnôt (ïalej len duálne
zobrazovanie) a ïalie podrobné pravidlá pre duálne
zobrazovanie a pre prepoèty a zaokrúh¾ovanie platieb
a iných hodnôt v dôsledku prechodu zo slovenskej
meny na euro (ïalej len prechod na euro), ïalej roz sah platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu
zobrazovaniu, platby a iné hodnoty uvádzané, prepoèí tavané a zaokrúh¾ované s osobitným poètom desatin ných miest a poèet týchto desatinných miest, ako aj
platby a iné hodnoty výnimoène vyòaté z duálneho zo brazovania a tie ostatné podrobnosti o duálnom zo brazovaní, prepoèítavaní a zaokrúh¾ovaní platieb
a iných hodnôt pre oblas sociálneho zabezpeèenia prí sluníkov Policajného zboru, Hasièského a záchranné ho zboru, Horskej záchrannej sluby, Slovenskej infor maènej sluby, Národného bezpeènostného úradu,
Zboru väzenskej a justiènej stráe, elezniènej polície,
colníkov (ïalej len policajt) a profesionálnych voja kov.
§2
(1) Duálnemu zobrazovaniu podlieha suma, ktorá je
ustanovená, vypoèítaná alebo poskytovaná ako
a) dávka nemocenského zabezpeèenia,
b) dávka úrazového zabezpeèenia,
c) dávka výsluhového zabezpeèenia,
d) dávka pod¾a osobitných predpisov, 1)
e) peòaná hodnota sluby sociálneho zabezpeèenia.
(2) Duálnemu zobrazovaniu podlieha aj suma
a) poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
b) pokuty a penále,
1

c) náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej èinnosti sociálneho zabezpeèenia,
d) úhrady nákladov na zdravotné výkony,
e) èiastoènej úhrady uhrádzanej za rekreaènú starostlivos a príspevku z rozpoètu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva
financií Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej sluby a Národného bezpeènostného úradu (ïalej len ministerstvo) na úhradu nákladov na rekreaènú starostlivos,
f) neprávom vyplatenej dávky nemocenského zabezpeèenia, úrazového zabezpeèenia a výsluhového zabezpeèenia (ïalej len dávka sociálneho zabezpeèenia)
uvedená v rozhodnutí o povinnosti sluobného úradu, sluobného orgánu, útvaru sociálneho zabezpeèenia ministerstva, Vojenského úradu sociálneho
zabezpeèenia, Sociálnej poisovne alebo inej právnickej osoby nahradi sumy neprávom vyplatenej
dávky sociálneho zabezpeèenia,
g) náhrady kody voèi tretím osobám, ktorá vznikla
sluobnému úradu, sluobnému orgánu, útvaru sociálneho zabezpeèenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia výplatou dávok
sociálneho zabezpeèenia, náhrady sluobného platu
alebo sluobného príjmu poèas doèasnej neschopnosti na výkon sluby v dôsledku ich zavineného
protiprávneho konania alebo v dôsledku potvrdenia
nesprávnych údajov rozhodujúcich na vznik nároku
na dávku sociálneho zabezpeèenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu.
§3
Duálne zobrazovanie sumy dávky
sociálneho zabezpeèenia a peòanej
hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia
Suma dávky sociálneho zabezpeèenia a peòanej
hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia sa v období
duálneho zobrazovania
a) predo dòom zavedenia meny euro v Slovenskej re-

) 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.
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publike (ïalej len zavedenie eura) po prepoète konverzným kurzom zaokrúhli nahor na najblií eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b) odo dòa zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§4
Duálne zobrazovanie sumy dávok
poskytovaných pod¾a osobitných predpisov
Suma náhrady za boles a náhrady za saenie spoloèenského uplatnenia poskytovaná pod¾a osobitných
predpisov 1) sa v období duálneho zobrazovania
a) predo dòom zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli nahor na najblií eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b) odo dòa zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§5
Duálne zobrazovanie sumy
èiastoènej úhrady uhrádzanej
za rekreaènú starostlivos
Suma èiastoènej úhrady uhrádzanej za rekreaènú
starostlivos sa v období duálneho zobrazovania
a) predo dòom zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli nadol na najblií eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b) odo dòa zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§6
Duálne zobrazovanie
sumy poplatku za nesplnenie oznamovacej
povinnosti, pokuty, penále, úhrady nákladov za
zdravotné výkony, neprávom vyplatenej dávky
sociálneho zabezpeèenia a náhrady kody
Suma poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pokuty, penále, úhrady nákladov na zdravotné
výkony, neprávom vyplatenej dávky sociálneho zabezpeèenia a náhrady kody sa v období duálneho zobrazovania
a) predo dòom zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli nadol na najblií eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b) odo dòa zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
2
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§7
Duálne zobrazovanie sumy náhrady
výdavkov súvisiacich s výkonom
posudkovej èinnosti sociálneho zabezpeèenia
a príspevku z rozpoètu ministerstva na úhradu
nákladov na rekreaènú starostlivos
Suma náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej èinnosti sociálneho zabezpeèenia a príspevku
z rozpoètu ministerstva na úhradu nákladov na rekre aènú starostlivos sa v období duálneho zobrazovania
a) predo dòom zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli nahor na najblií eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b) odo dòa zavedenia eura po prepoète konverzným
kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§8
Platby a iné hodnoty
vyòaté z duálneho zobrazovania
Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú sumy vo vstupných údajoch, ktoré sa týkajú výberu poistného na nemocenské zabezpeèenie, poistného na úrazové zabezpeèenie a poistného na výsluhové zabezpeèenie plateného
policajtmi, profesionálnymi vojakmi, sluobným úradom, sluobným orgánom a tátom, ktoré sú príjmami
osobitného úètu. 2)
§9
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sluobného platu policajtov
a profesionálnych vojakov za obdobie
predo dòom zavedenia eura na urèenie
dávky sociálneho zabezpeèenia
Suma sluobného platu policajta a suma sluobného
platu profesionálneho vojaka za obdobie predo dòom
zavedenia eura sa na úèely urèenia dávky sociálneho
zabezpeèenia odo dòa zavedenia eura prepoèíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najblií eurocent.
§ 10
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy vymeriavacieho základu pre
výpoèet poistného na nemocenské zabezpeèenie,
úrazové zabezpeèenie a výsluhové zabezpeèenie
Ak rozhodujúce obdobie na urèenie vymeriavacieho
základu poistného na nemocenské zabezpeèenie, úrazové zabezpeèenie a výsluhové zabezpeèenie, ktoré sa
uhrádza odo dòa zavedenia eura, je obdobie predo
dòom zavedenia eura, vymeriavací základ sa prepoèíta
konverzným kurzom a zaokrúhli sa nadol na najblií
eurocent.

) § 94 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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§ 11
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy dávky sociálneho
zabezpeèenia a peòanej hodnoty sluby sociálneho
zabezpeèenia, o ktorých nebolo právoplatne
rozhodnuté do dòa zavedenia eura
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platená bez právneho dôvodu do dòa zavedenia eura,
ktorá sa má vráti odo dòa zavedenia eura, sa prepoèíta
konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najblií
eurocent.
§ 15
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy poh¾adávky na poistnom

Suma dávky sociálneho zabezpeèenia a peòanej
hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia, na ktorú
vznikol nárok za obdobie predo dòom zavedenia eura
a o ktorej nebolo právoplatne rozhodnuté do dòa bez prostredne predchádzajúceho dòu zavedenia eura, sa
po dni zavedenia eura prepoèíta konverzným kurzom
a zaokrúhli sa nahor na najblií eurocent.

Suma dlného poistného na nemocenské zabezpeèenie, na úrazové zabezpeèenie a na výsluhové zabezpe èenie za obdobie predo dòom zavedenia eura sa odo
dòa zavedenia eura prepoèíta konverzným kurzom
a zaokrúhli sa nadol na najblií eurocent.

§ 12

§ 16

Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy dávky sociálneho
zabezpeèenia a peòanej hodnoty sluby sociálneho
zabezpeèenia predo dòom zavedenia eura

Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy neprávom
vyplatenej dávky sociálneho zabezpeèenia

Suma dávky sociálneho zabezpeèenia a peòanej
hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia, na ktorú
vznikol nárok predo dòom zavedenia eura a ktorá sa
má vyplati alebo poukáza na úèet poberate¾a dávky
sociálneho zabezpeèenia alebo peòanej hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky odo dòa zavedenia eura, sa od vzniku nároku na výplatu dávky sociálneho zabezpeèenia
alebo peòanej hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia do dòa predchádzajúceho dòu zavedenia eura vypoèíta v slovenských korunách, prepoèíta sa konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najblií
eurocent; to platí aj pri vyplácaní alebo poukázaní
preddavku dávky.
§ 13
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy neprevzatej dávky
sociálneho zabezpeèenia a peòanej hodnoty
sluby sociálneho zabezpeèenia
predo dòom zavedenia eura
Ak poberate¾ dávky sociálneho zabezpeèenia alebo
peòanej hodnoty sluby sociálneho zabezpeèenia ne prevzal dávku sociálneho zabezpeèenia alebo peòanú
hodnotu sluby sociálneho zabezpeèenia, na ktorých
výplatu vznikol nárok predo dòom zavedenia eura, ne prevzatá dávka sociálneho zabezpeèenia a peòaná
hodnota sluby sociálneho zabezpeèenia sa odo dòa za vedenia eura prepoèíta konverzným kurzom a zaokrúh li sa nahor na najblií eurocent; to platí aj pri vypláca ní alebo poukázaní preddavku dávky.
§ 14
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy poistného
na nemocenské zabezpeèenie, úrazové
zabezpeèenie a výsluhové zabezpeèenie
Suma poistného na nemocenské zabezpeèenie, na
úrazové zabezpeèenie a na výsluhové zabezpeèenie za -

(1) Ak sa povinnos uvedená v rozhodnutí o povinnosti sluobného úradu, sluobného orgánu, útvaru so ciálneho zabezpeèenia ministerstva, Vojenského úra du sociálneho zabezpeèenia, Sociálnej poisovne alebo
inej právnickej osoby nahradi neprávom vyplatenú
dávku sociálneho zabezpeèenia, ktorá bola vyplatená
predo dòom zavedenia eura, ukladá odo dòa zavedenia
eura, neprávom vyplatená dávka sociálneho zabezpe èenia v úhrne sa prepoèíta konverzným kurzom a za okrúhli sa nadol na najblií eurocent.
(2) Ak sluobný úrad, sluobný orgán, útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia, Sociálna poisovòa alebo iná právnická osoba má v rozhodnutí o povinnosti nahradi
neprávom vyplatenú sumu na dávke sociálneho zabezpeèenia vyjadrenú v slovenských korunách, ktoré sa
majú uhradi odo dòa zavedenia eura, neprávom vyplatená suma na dávke sociálneho zabezpeèenia v úhrne
sa prepoèíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nadol
na najblií eurocent.
§ 17
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy náhrady kody
Ak sa má koda, ktorá vznikla predo dòom zavedenia
eura, uhradi po dni zavedenia eura, prepoèíta sa konverzným kurzom a zaokrúhli sa na najblií eurocent
nadol.
§ 18
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy pokuty,
penále a poplatku za nesplnenie
oznamovacej povinnosti
(1) Suma pokuty uloená predo dòom zavedenia
eura, ktorá sa uhrádza odo dòa zavedenia eura, sa odo
dòa zavedenia eura po prepoète konverzným kurzom
zaokrúhli na najblií eurocent nadol.
(2) Suma penále predpísaného predo dòom zavede-
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nia eura, ktorá nebola uhradená predo dòom zavedenia eura, sa odo dòa zavedenia eura po prepoète konverzným kurzom zaokrúhli na najblií eurocent nadol.

uhradí sa odo dòa zavedenia eura, sa prepoèíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najblií eurocent.

(3) Suma poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti uloená predo dòom zavedenia eura, ktorá sa
uhrádza odo dòa zavedenia eura, sa odo dòa zavedenia
eura po prepoète konverzným kurzom zaokrúhli nadol
na najblií eurocent.

§ 20
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie sumy úhrady nákladov na
zdravotné výkony
(1) Suma úhrady nákladov na zdravotné výkony, ktorá vznikla predo dòom zavedenia eura a ktorá sa má poukáza odo dòa zavedenia eura, sa prepoèíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najblií eurocent.

§ 19
Ïalie podrobné pravidlá pre prepoèet
a zaokrúh¾ovanie výdavkov súvisiacich
s výkonom posudkovej èinnosti
(1) Suma náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom
posudkovej èinnosti, ktorá vznikla predo dòom zavedenia eura a ktorá sa má prizna odo dòa zavedenia eura,
sa prepoèíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor
na najblií eurocent.
(2) Suma náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom
posudkovej èinnosti, ktorá mala by uhradená predo
dòom zavedenia eura v slovenských korunách, ale

(2) Suma úhrady nákladov na zdravotné výkony, ktorá mala by uhradená predo dòom zavedenia eura, sa
odo dòa zavedenia eura prepoèíta konverzným kurzom
a zaokrúhli sa nahor na najblií eurocent.
§ 21
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.

Robert Kaliòák v. r.

Èiastka 106

Zbierka zákonov è. 266/2008

Strana 2189

266
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. júla 2008
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea

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

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma 3 240 Sk nahrádza sumou 3 400 Sk,
f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma 1 880 Sk nahrádza sumou 1 970 Sk.

§1

§2

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea upravené pod¾a § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma 9 550 Sk nahrádza sumou 10 020 Sk,
b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma 23 910 Sk nahrádza
sumou 25 100 Sk,
c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma 3 590 Sk nahrádza sumou 3 760 Sk,
d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma 4 560 Sk nahrádza sumou 4 780 Sk,

Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 322/2007 Z. z.
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej
starostlivosti o diea.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2008.

Viera Tomanová v. r.
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267
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. júla 2008
o ustanovení sumy rodièovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 4 zákona è. 280/2002 Z. z.
o rodièovskom príspevku v znení zákona è. 244/2005
Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Suma rodièovského príspevku upravená pod¾a § 4
ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona
sa suma 4 560 Sk nahrádza sumou 4 780 Sk.

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 321/2007 Z. z.
o ustanovení sumy rodièovského príspevku.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2008.

Viera Tomanová v. r.

Èiastka 106

Zbierka zákonov è. 268/2008

Strana 2191

268
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 99 ods. 4 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 11. júla 2008 è. 106.989/2008, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky z 22. júna 2007
è. 110.312/2007, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie è. 294/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2008.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.

Strana 2192

Zbierka zákonov è. 269/2008

Èiastka 106

269
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 9. júla 2008 è. MF/019260/2008-72, ktorým sa ustanovuje vzor daòového priznania k dani
z motorových vozidiel.
Opatrenie ustanovuje vzor daòového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 7/2008 a mono doò nazrie na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.

