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491
ZÁKON
z 24. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z. a zákona
è. 297/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1a sa citácia Zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorích predpisov. nahrádza
citáciou Trestný poriadok.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 4a sa citácia Napríklad § 105 a 111 Trestného poriadku. nahrádza citáciou Napríklad § 141 a 152 Trestného poriadku..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia
§ 15a Trestného poriadku. nahrádza citáciou § 14
Trestného poriadku..
4. § 7 znie:
§ 7
(1) Prísluník Policajného zboru (ïalej len policajt)
vo vyetrovaní a v skrátenom vyetrovaní6a) vo veciach,
ktoré vyetruje, vykonáva vetky úkony samostatne, je
povinný vykona ich v súlade so zákonom a zodpovedá
za ich vèasné vykonanie.
(2) Policajt vo vyetrovaní a v skrátenom vyetrovaní
je vo veciach, ktoré vyetruje, oprávnený vyadova od
sluieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými
veobecne záväznými právnymi predpismi zabezpeèenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vy-

etrovanie, ktoré vzh¾adom na ich povahu nemôe
vykona sám..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku..

5. V § 8 ods. 1 sa slová prísluník Policajného zboru
(ïalej len policajt) nahrádzajú slovom policajt.
6. V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:
c) pri sluobnom zákroku proti osobe, ktorá pod¾a zistených skutoèností môe by svojím konaním nebezpeèná pre ivot alebo zdravie zakroèujúceho policajta alebo iných osôb, najmä ak ide o páchate¾a
trestného èinu ozbrojeného zbraòou pod¾a § 14
ods. 5, páchate¾a zloèinu, ulú zadranú osobu,
ulú zatknutú osobu, osobu ulú z výkonu väzby
alebo z výkonu trestu odòatia slobody (ïalej len nebezpeèný páchate¾), zrejme podnapitej, pristihnutej
pri páchaní trestného èinu alebo priestupku, ozbrojenej zbraòou, osobe predvedenej alebo zaistenej,
osobe, ktorá nedovolene prekroèila tátnu hranicu,
alebo ak to okolnosti sluobného zákroku neumoòujú..
7. V § 17a sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o osobu
uvedenú v § 17 ods. 5..
8. V § 17b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Doiadanie o predvedenie musí obsahova osobné údaje pod¾a § 76a ods. 8 v rozsahu, v akom sú pre doiadajúci
orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na
základe ktorého má by osoba predvedená, a dôvod
predvedenia..
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 8a sa citácia
§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 120 ods. 3 a § 128
Trestného poriadku.
10. V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno
f), ktoré znie:
f) sluobný preukaz prísluníka Národného bezpeènostného úradu,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
11. § 18 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak osoba pri plnení sluobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáe pod¾a osobitného predpisu
svoju príslunos k Slovenskej informaènej slube alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt preverí túto
príslunos v evidencii Slovenskej informaènej sluby
alebo Vojenského spravodajstva. Ak sa preverením po-
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tvrdí príslunos osoby k Slovenskej informaènej slube alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt ïalej totonos nepreveruje..
12. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) ktorá sa nachádza na mieste trestného èinu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zisti jej
súvislos s trestným èinom,
g) pred zistením jej totonosti pod¾a § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakroèuje pod jednotným
velením za podmienok pod¾a § 66 proti nebezpeènému páchate¾ovi a pouitie výzvy na preukázanie totonosti pod¾a § 18 môe ohrozi ivot alebo zdravie
zakroèujúceho policajta alebo osôb nachádzajúcich
sa v tomto priestore..
13. V § 20a ods. 1 sa vypúajú slová ods. 1 a 2.
14. V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
15. V § 21 odseky 5 a 11 znejú:
(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepouijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému doh¾adu; takýto
tovar útvar Policajného zboru neodkladne odovzdá colnému orgánu.
(6) Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme pod¾a odseku 3 alebo
4 do jedného roka odo dòa zaistenia veci, stáva sa majetkom tátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) do správy okrem bezcenných vecí a vecí
nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje.
(7) Ak vlastník alebo iný oprávnený drite¾ zaistenej
veci (ïalej len oprávnená osoba) nie je známy, útvar
Policajného zboru neodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí a zaistených vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje aj bez
predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúèelnejím spôsobom na zistenie
oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dòa zaistenia
veci; ak sa neprihlási o zaistenú vec iadna osoba, stáva sa majetkom tátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Ak sa v lehote pod¾a predchádzajúcej vety oprávnená osoba
prihlási o zaistenú vec, útvar Policajného zboru jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradi útvaru Policajného zboru
nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej
zaistením a úschovou.10a)
(8) Ak oprávnená osoba, ktorá sa pod¾a odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevzia, útvar Policajného zboru ju neodkladne písomne vyzve, aby si
v lehote do 60 dní od doruèenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva
majetkom tátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.
(9) Ak vzniknú pochybnosti o tom, èi zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú
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vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru
uloí zaistenú vec do úschovy a písomne to oznámi
týmto osobám, prièom im v písomnom oznámení odporuèí, aby si v lehote do 60 dní odo dòa doruèenia písomného oznámenia uplatnili vlastnícke právo alebo iné
právo na zaistenú vec na príslunom súde. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec na súde, je povinná v lehote pod¾a predchádzajúcej vety oznámi útvaru
Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uloil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Po rozhodnutí súdu o vrátení zaistenej veci oprávnenej osobe je
táto povinná uhradi útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením
a úschovou,10a) ak súd nerozhodne inak. Ak si osoba na
príslunom súde v lehote pod¾a prvej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom tátu a útvar
Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu
do správy.
(10) Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom
tátu pod¾a tohto zákona, naloí pod¾a osobitného
predpisu.10b)
(11) Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôe zabezpeèi úschovu zaistenej veci, zabezpeèí ju
prostredníctvom ministerstvom na to urèenej právnickej osoby v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva,
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a s obdobným predmetom podnikania.11).
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:
10a) § 742 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991
Zb.
10b
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
11
) § 2 Obchodného zákonníka..

Poznámka pod èiarou k odkazu 11a sa vypúa.
16. V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová § 14 ods. 3 nahrádzajú slovami § 14 ods. 5.
17. V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: zakáza jazdu, plavbu alebo
let na nevyhnutne potrebný èas alebo prikáza smer
dopravného prostriedku..
18. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27a
Oprávnenie vykáza zo spoloèného obydlia
(1) Policajt je oprávnený vykáza z bytu alebo domu
alebo iného priestoru spoloène obývaného s ohrozenou
osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ïalej len
spoloèné obydlie) osobu, u ktorej mono na základe
zistených skutoèností oèakáva útok na ivot, zdravie,
slobodu alebo zvlá závaný útok na ¾udskú dôstojnos ohrozenej osoby, najmä vzh¾adom na predchádzajúce takéto útoky; súèasou vykázania zo spoloèného
obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoloèného obydlia poèas 48 hodín od vykázania. Policajt je
oprávnený vykáza zo spoloèného obydlia takúto osobu
aj poèas jej neprítomnosti.
(2) Vykázanie zo spoloèného obydlia oznámi policajt
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ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoloèného obydlia vzahuje. Rozsah priestoru policajt urèí pod¾a potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom
pod¾a odseku 1.

obydlia predluje a do nadobudnutia vykonate¾nosti
rozhodnutia súdu o tomto návrhu, o èom sa vykázaná
osoba upovedomí v rámci pouèenia pod¾a odseku 5; útvar Policajného zboru poskytne ohrozenej osobe súèinnos pri doruèovaní návrhu predbeného opatrenia.

(3) Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoloèného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoloèného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia
vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý
sa vykázanie zo spoloèného obydlia vzahuje a èas,
kedy policajt osobu zo spoloèného obydlia vykázal. Súèasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne èíslo, na ktorom bude zastihnute¾ná poèas trvania
úèinkov vykázania, a do vydania rozhodnutia súdu
o predbenom opatrení.11be) Telefónne èíslo poskytne
prípadne policajtovi tie ohrozená osoba. Ak vykázaná
osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoloèného obydlia prevzia, policajt túto
skutoènos uvedie v úradnom zázname.

(9) Ak sa poèas vykázania zo spoloèného obydlia zistí,
e neboli splnené podmienky vykázania zo spoloèného
obydlia pod¾a odseku 1, vykázanie zo spoloèného obydlia útvar Policajného zboru ukonèí, o èom sa ohrozená
osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí.

(4) Ak je s vykázaním zo spoloèného obydlia spojené
ohrozenie prevádzky objektu alebo znemonenie výkonu zamestnania vykázanej osoby pod¾a osobitného
predpisu,11bf) útvar Policajného zboru o tejto skutoènosti bezodkladne vyrozumie zamestnávate¾a alebo
prevádzkovate¾a objektu, ktorý prijme prísluné opatrenia na náhradné zaistenie prevádzky objektu.
(5) Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie k¾úèov
od spoloèného obydlia, pouèí ju o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy11bg) a súèasne vykázanej osobe
umoní vzia si zo spoloèného obydlia veci slúiace výluène jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia
vykázania zo spoloèného obydlia aj ïalie osobné veci
a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povolania. Policajt vykázanej osobe poskytne informácie
o monostiach ubytovania a písomné pouèenie o ïalom postupe a následkoch nedostavenia sa na súdne
pojednávanie o predbenom opatrení, vrátane spôsobu
predvolávania na súdne pojednávanie a spôsobu doruèenia súdneho rozhodnutia.11bh) Písomné pouèenie poskytne policajt tie ohrozenej osobe.
(6) Policajt je povinný pouèi ohrozenú osobu o monosti poda návrh na vydanie predbeného opatrenia
pod¾a osobitného predpisu11be) a pod¾a monosti poskytnú jej v písomnej forme informácie o organizáciách na pomoc pokodeným, vrátane informácií
o slubách nimi poskytovaných a poskytnú kontakt
na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho
násilia.
(7) Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo
spoloèného obydlia policajt zabezpeèí prítomnos nezúèastnenej osoby; nemusí tak urobi, ak by mohlo
dôjs k ohrozeniu ivota alebo zdravia alebo ak hrozí
nebezpeèenstvo z omekania.
(8) Vykázanie zo spoloèného obydlia konèí uplynutím
48 hodín od vykázania zo spoloèného obydlia, ak ïalej
nie je ustanovené inak. Doruèením návrhu na vydanie
predbeného opatrenia na súd11be) poèas vykázania zo
spoloèného obydlia sa trvanie vykázania zo spoloèného

(10) Útvar Policajného zboru preveruje dodriavanie
vykázania zo spoloèného obydlia.
(11) O vykonanom postupe pod¾a odsekov 1 a 10 policajt spíe neodkladne úradný záznam. Ak je ohrozenou
osobou diea, kópia záznamu sa zale orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.11bi).
Poznámky pod èiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg,
11bh a 11bi znejú:

11be) § 76 ods. 1 písm. g) Obèianskeho súdneho poriadku.
11bf
) § 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a s bytovými náhradami v znení neskorích predpisov.
11bg
) § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
11bh
) § 75b Obèianskeho súdneho poriadku.
11bi
) iesta èas zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

19. V poznámke pod èiarou k odkazu 11c sa citácia
§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou § 125 Trestného zákona..
20. V § 36 sa slová obzvlá závaných trestných
èinov18) nahrádzajú slovom zloèinov18) a slová oddielu tretej hlavy sa nahrádzajú slovami dielu ôsmej hlavy.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) § 11 ods. 1 Trestného zákona..

21. V poznámke pod èiarou k odkazu 18a sa citácia
§ 88a Trestného poriadku v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 111 Trestného poriadku,.
22. V poznámke pod èiarou k odkazu 18b sa citácia
§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou § 117 ods. 3 Trestného
poriadku..
23. § 39c vrátane nadpisu znie:
§ 39c
Osobitné nakladanie s finanènými
prostriedkami a majetkom tátu
(1) Osobitné finanèné prostriedky sú vyèlenené rozpoètové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný zbor
pouíva na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním
operatívno-pátracej èinnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s pouívaním agenta a s ochranou
svedka.
(2) Osobitné finanèné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpoètovom úète ministerstva.
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(3) Pri pouívaní osobitných finanèných prostriedkov
Policajný zbor nepostupuje pod¾a osobitných predpisov,
ktoré upravujú spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami tátneho rozpoètu, priznávanie
dane z príjmov, vykazovanie zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, poistného na sociálne zabezpeèenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.
(4) Policajný zbor je oprávnený pouíva osobitné
spôsoby vykazovania pouitia osobitných finanèných
prostriedkov aj pri poskytovaní súhrnných údajov prísluným tátnym orgánom na základe ich poiadaviek;
v takýchto prípadoch Policajný zbor poskytne poadované súhrnné údaje takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedolo k ohrozeniu plnenia úloh Policajného
zboru alebo k ohrozeniu bezpeènosti policajtov.
(5) Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní
operatívno-pátracej èinnosti, vykonávaní kriminálneho spravodajstva, v súvislosti s pouívaním agenta
a pri ochrane svedka pouíva osobitné spôsoby nakladania s majetkom tátu, ktorý je v správe ministerstva.
(6) Pouívanie osobitných finanèných prostriedkov
a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s majetkom tátu, ktorý je v správe ministerstva upraví minister..
24. V § 40 ods. 1 sa za slová utajenie skutoènej totonosti vkladajú slová alebo príslunosti k orgánom
verejnej moci.
25. V poznámke pod èiarou k odkazu 18c sa citácia
§ 101 ods. 7 Trestného poriadku. nahrádza citáciou
§ 136 ods. 5 Trestného poriadku..
26. § 41 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru
nesmie by prísluník Slovenskej informaènej sluby,
prísluník Vojenského spravodajstva a prísluník Národného bezpeènostného úradu..
27. V § 42 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
d) a e).
28. V § 44 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
29. V § 44 ods. 2 sa za slovo je vkladajú slová zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov,.
30. V § 51 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) prekonal aktívny odpor vykázanej osoby pod¾a
§ 27a..
31. V § 51 odsek 2 znie:
(2) Hmaty a chvaty je policajt oprávnený poui, aby
a) predviedol, zaistil, zatkol alebo zadral osobu, ktorá
kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri
snímaní identifikaèných znakov pod¾a § 20a,
b) prekonal pasívny odpor vykázanej osoby pod¾a
§ 27a..
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32. V § 58 sa na konci pripája táto veta: Policajt je
oprávnený poui zásahovú výbuku aj pri hromadnom
naruení verejného poriadku a pri výtrnostiach na
portových podujatiach..
33. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa citácia
§ 13 zákona è. 140/1961 Zb. nahrádza citáciou § 25
Trestného zákona..
34. V poznámke pod èiarou k odkazu 26 sa citácia
§ 14 zákona è. 140/1961 Zb. nahrádza citáciou § 24
Trestného zákona..
35. V § 61b ods. 1 a v § 67 ods. 1 písm. c) sa slová obzvlá závaných trestných èinov nahrádzajú slovom
zloèinov.
36. V § 68a sa slová obzvlá závaného trestného
èinu nahrádzajú slovom zloèinu.
37. V poznámke pod èiarou k odkazu 27d sa citácia
§ 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 22 a 23 Trestného zákona..
38. V § 69d ods. 5 sa slovo ustanoví nahrádza slovami ustanovuje zákon alebo.
39. Za § 69d sa vkladá § 69da, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 69da
Výmena informácií a osobných údajov
so tátmi Európskej únie pri plnení úloh
Policajného zboru na úèely trestného konania
(1) Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na úèely trestného konania iada informácie a osobné údaje od orgánu èlenského tátu Európskej
únie oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie
trestnej èinnosti, zisovanie páchate¾ov trestných èinov
a vyetrovanie trestných èinov (ïalej len orgán èlenského tátu Európskej únie), ak mono predpoklada, e
informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto táte.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Policajný
zbor prijal od orgánu èlenského tátu Európskej únie,
poskytnuté s podmienkou, je Policajný zbor touto podmienkou viazaný.
(3) Policajný zbor poskytuje na úèely predchádzania
a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania páchate¾ov
trestných èinov a vyetrovania trestných èinov informácie a osobné údaje orgánu èlenského tátu Európskej únie
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôe pri
predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti, zisovaní páchate¾a trestného èinu a vyetrovaní trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.27e)
(4) Na iados o informácie a osobné údaje Policajný
zbor odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky za-
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týkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Policajný zbor
priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Policajný zbor
priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o benú iados.

(11) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..

(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, Policajný zbor poskytne iadate¾ovi vysvetlenie,
v ktorom mu oznámi dôvody predåenia lehoty.

§ 70

(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4 písm. a),
nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, bol
získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Policajný
zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci
súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu
alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný
údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo
osobného údaja orgánu èlenského tátu Európskej
únie, Policajný zbor mu poskytnutie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, získal Policajný zbor od iného èlenského tátu Európskej
únie, Policajný zbor na takéto poskytnutie potrebuje
predchádzajúci súhlas èlenského tátu Európskej
únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak
informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú,
získal Policajný zbor od tátu, ktorý nie je èlenským
tátom Európskej únie a na poskytnutie informácie
alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto tátu,
Policajný zbor o tento súhlas poiada.
(9) Policajný zbor môe odmietnu poskytnutie informácie alebo osobného údaja pod¾a odseku 3 písm. a),
ak by poskytnutie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania alebo vyetrovania trestného èinu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.

Poznámka pod èiarou k odkazu 27e znie:

27e) § 4 ods. 8 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

40. Piata hlava vrátane nadpisu znie:
PIATA HLAVA
VYÈLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUNÍKOV
OZBROJENÝCH BEZPEÈNOSTNÝCH ZBOROV NA
PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU

(1) Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú
postaèova na zabezpeèenie ochrany tátnej hranice,
stráeného objektu, verejného poriadku alebo vedenia
boja proti terorizmu a organizovanému zloèinu, môe
vláda na nevyhnutný èas vyèleni na tieto úèely v stave
bezpeènosti27f) profesionálnych vojakov a prísluníkov
Zboru väzenskej a justiènej stráe a v krízovej
situácii27g) vojakov mimoriadnej sluby27h) a prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe.
(2) Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej
sluby a prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe vyèlenených pod¾a odseku 1 sa primerane pouijú
ustanovenia § 8 a 14, § 17 a 20, § 22, § 23, § 26 a 28,
§ 34, § 50 a 61b, § 63 a 66, § 67 a § 80 tohto zákona.
Podrobnosti ustanoví ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom.
§ 71
Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej sluby a prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe preukazujú
príslunos na plnenie úloh Policajného zboru svojou
rovnoatou a vonkajím oznaèením POLÍCIA..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27f, 27g a 27h znejú:
27f) Èl. 1 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu
a núdzového stavu v znení neskorích predpisov.
27g
) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
27h
) § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod a tretí bod zákona
è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

41. V § 73 ods. 1 sa za slová iného tátneho orgánu
alebo orgánu obce v prípadoch nahrádzajú slovami
alebo iného orgánu verejnej moci.
42. § 73 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na poiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou pod¾a § 27a útvar Policajného zboru zabezpeèuje
kontrolu dodriavania obmedzenia uloeného predbeným opatrením súdu na ochranu osôb ohrozených násilím pod¾a osobitného predpisu.11be) Úradný záznam
o vykonaní kontroly dodriavania obmedzenia uloeného predbeným opatrením súdu, útvar Policajného
zboru bezodkladne odole súdu, ktorý o predbenom
opatrení rozhodol..
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43. V § 76 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po nezvestnej osobe písomne iada od právnických osôb
a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikaèné siete alebo poskytujú elektronické komunikaèné sluby,28h) s predchádzajúcim súhlasom príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojite¾a,
manela osvojite¾a, osvojenca, manela alebo druha
nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor prevádzkové a lokalizaèné údaje týkajúce sa nezvestnej osoby; písomnej iadosti Policajného zboru je
potrebné bezodkladne vyhovie.
(5) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súèasou bolo alebo v ktorom sa v èase odcudzenia nachádzalo telekomunikaèné
zariadenie
úèastníka
elektronickej
komunikaènej prevádzky, na písomnú iados majite¾a, prevádzkovate¾a alebo drite¾a telekomunikaèného
zariadenia písomne iada od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikaèné siete alebo poskytujú elektronické komunikaèné
sluby,28h) prevádzkové a lokalizaèné údaje týkajúce sa
elektronického zariadenia; písomnej iadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovie..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
44. V § 76a ods. 3 sa slová údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikaènej sluby28i) nahrádzajú slovami prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán pod¾a osobitného predpisu28i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28i znie:

28i) § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 610/2003 Z. z..

45. V § 77b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo osobitným predpisom28ja).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28ja znie:

28ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mecha-
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nizmus na zriadenie rýchlych pohranièných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady (ES)
è. 2007/2004, pokia¾ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa
regulujú úlohy a právomoci prizvaných prísluníkov pohraniènej stráe (Ú. v. EÚ L 199/30, 31. 7. 2007)..

46. § 81 vrátane nadpisu znie:
§ 81
Zákaz pouíva oznaèenia Policajný zbor
a Polícia a zákaz pouíva sluobnú rovnoatu
Policajného zboru
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve,
v písomnom styku, v názve domény web stránky a na
vozidle pouíva oznaèenia Policajný zbor alebo Polícia vo vetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike
a so zaèiatoènými malými písmenami.
(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa pouíva sluobnú rovnoatu
Policajného zboru a odev, ktorý by mohol by zamenite¾ný so sluobnou rovnoatou Policajného zboru.
(3) Výnimky zo zákazov pod¾a odsekov 1 a 2 ude¾uje
Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke
sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.10).
47. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 82a
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..
48. Zákon sa dopåòa prílohou è. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3 k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12.
2006)..
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona

è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., záko-

Strana 4252

Zbierka zákonov è. 491/2008

na Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.,
nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997 Z. z.,
zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona
è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona
è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002 Z. z.,
nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z. a zákona
è. 484/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 75 ods. 5 sa vypúajú slová a g) a za prvú
vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Ak súd rozhoduje o návrhu na vydanie predbeného opatrenia
pod¾a § 76 ods. 1 písm. g), rozhodne najneskôr do 48
hodín od doruèenia návrhu, ktorý má náleitosti pod¾a
odseku 2..
2. Za § 75a sa vkladá § 75b, ktorý znie:
§ 75b
(1) Ak sa súdu nepodarilo predvola úèastníka, ktorého prísluný policajný orgán vykázal zo spoloèného
obydlia pod¾a osobitného predpisu6a) alebo v prospech,
ktorého bolo takéto opatrenie vydané ani prostredníctvom prísluného útvaru Policajného zboru, súd zverejní predvolanie na úradnej tabuli súdu a deò zverejnenia sa povauje za deò doruèenia predvolania.
(2) Ak sa napriek pouèeniu prísluného policajného
orgánu o spôsobe doruèovania a o následkoch nedostavenia sa na pojednávanie, niektorý z úèastníkov na pojednávanie neustanoví, súd rozhodne v jeho neprospech bez zisovania dôvodov na vykázanie zo
spoloèného obydlia. Súd návrh na vydanie predbeného opatrenia zamietne, ak sa ani jeden z úèastníkov neustanoví na pojednávanie.
(3) Ak sa vráti zásielka obsahujúca rozhodnutie o návrhu na vydanie predbeného opatrenia z adresy, ktorú
uviedol úèastník vykázaný zo spoloèného obydlia, súd
vyvesí rozhodnutie na úradnej tabuli súdu.
(4) Lehota na prípravu pojednávania pod¾a § 115
ods. 2 sa nepouije..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov..

3. V § 76 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová blízka
alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove,.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 479/2008 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 47 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) poruí zákaz pouíva oznaèenie Policajný zbor
alebo Polícia alebo zákaz pouíva sluobnú rovnoatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone..
2. V § 47 ods. 2 sa za slová písm. h) vkladajú slová
a i).
Èl. IV
Zákon è. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 240/2005 Z. z. a zákona è. 393/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
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1. § 38 vrátane nadpisu znie:
§ 38
Výmena informácií a osobných údajov
so tátmi Európskej únie na úèely
predchádzania a odha¾ovania trestnej
èinnosti, zisovania páchate¾ov trestných
èinov a vyetrovania trestných èinov
(1) Vojenská polícia je oprávnená na úèely predchádzania a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania trestných èinov iada informácie a osobné údaje od orgánu
èlenského tátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie trestnej èinnosti, zisovanie
páchate¾ov trestných èinov a vyetrovanie trestných èinov (ïalej len orgán èlenského tátu Európskej únie),
ak mono predpoklada, e informácie a osobné údaje
sú dostupné v tomto táte.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská
polícia prijala od orgánu èlenského tátu Európskej
únie, poskytnuté s podmienkou, je Vojenská polícia
touto podmienkou viazaná.
(3) Vojenská polícia poskytuje na úèely predchádzania a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania trestných èinov informácie a osobné údaje orgánu èlenského tátu
Európskej únie
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôe pri
predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti, zisovaní páchate¾a trestného èinu a vyetrovaní trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.8)
(4) Na iados o informácie a osobné údaje Vojenská
polícia odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados
o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných
systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy
prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o benú iados.
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, Vojenská polícia poskytne iadate¾ovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4
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písm. a), nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, bol
získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Vojenská
polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu
alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný
údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo
osobného údaja orgánu èlenského tátu Európskej
únie, Vojenská polícia mu poskytnutie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, získala Vojenská polícia od iného èlenského tátu Európskej únie, Vojenská polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas èlenského tátu
Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj
poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú, získala Vojenská polícia od tátu, ktorý nie
je èlenským tátom Európskej únie a na poskytnutie
informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas
tohto tátu, Vojenská polícia o tento súhlas poiada.
(9) Vojenská polícia môe odmietnu poskytnutie informácie alebo osobného údaja pod¾a odseku 3
písm. a), ak by poskytnutie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania alebo vyetrovania trestného èinu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
(11) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanovuje veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 4 ods. 8 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 38a
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
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3. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
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Príloha k zákonu è. 124/1992
Zb. v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12.
2006)..
Èl. V

2. V § 57d ods. 4 sa slovo ustanoví nahrádza slovami ustanovuje zákon alebo.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení zákona è. 72/1995 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 256/1999 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 178/2004 Z. z. a zákona
è. 165/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

3. Za § 57d sa vkladá § 57da, ktorý vrátane nadpisu
znie:

1. § 1 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Pri plnení úloh je informaèná sluba oprávnená
pouíva technické prostriedky a dopravné prostriedky..
2. V § 2 ods. 4 sa za slová vláde Slovenskej republiky vkladajú slová a jej èlenom.
3. V § 2 ods. 5 sa za slovo alebo vkladá slovo inej.
4. V § 2 ods. 6 sa slová § 2 ods. 1 a 3 tohto zákona
nahrádzajú slovami odseku 4 a 5 a na konci sa pripája táto veta: Informácie pod¾a odseku 5 sa poskytnú
len za podmienky, e ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy informaènej sluby
pod¾a tohto zákona alebo k odhaleniu zdrojov a prostriedkov informaènej sluby alebo k odhaleniu totonosti jej prísluníkov alebo osôb konajúcich v prospech
informaènej sluby; to neplatí, ak by bol následok spôsobený neposkytnutím informácií zjavne závanejí
ako následok, ktorý hrozí ich poskytnutím..
Èl. VI
Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení
zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 513/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 142/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z. a zákona è. 86/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 20 ods. 7 sa vypúajú slová vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a a na konci sa
pripája táto veta: Ak sa oprávnená osoba neprihlási do
jedného roka od zaistenia veci, útvar elezniènej polície
vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
do správy..

§ 57da
Výmena informácií a osobných údajov so tátmi
Európskej únie pri plnení úloh elezniènej polície
na úèely trestného konania
(1) eleznièná polícia je oprávnená pri plnení úloh
elezniènej polície na úèely trestného konania iada
informácie a osobné údaje od orgánu èlenského tátu
Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie trestnej èinnosti, zisovanie páchate¾ov
trestných èinov a vyetrovanie trestných èinov (ïalej
len orgán èlenského tátu Európskej únie), ak mono
predpoklada, e informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto táte.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré eleznièná polícia prijala od orgánu èlenského tátu Európskej
únie, poskytnuté s podmienkou, je eleznièná polícia
touto podmienkou viazaná.
(3) eleznièná polícia poskytuje na úèely predchádzania a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania trestných èinov informácie a osobné údaje orgánu èlenského tátu
Európskej únie
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôe pri
predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti, zisovaní páchate¾a trestného èinu a vyetrovaní trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.31a)
(4) Na iados o informácie a osobné údaje eleznièná
polícia odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poado-
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vané informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má eleznièná polícia priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má eleznièná polícia priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o benú iados.
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, eleznièná polícia poskytne iadate¾ovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4
písm. a), nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, bol
získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, eleznièná
polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu
alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný
údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo
osobného údaja orgánu èlenského tátu Európskej
únie, eleznièná polícia mu poskytnutie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie,
získala eleznièná polícia od iného èlenského tátu
Európskej únie, eleznièná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas èlenského tátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný
údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý
sa má poskytnú, získala eleznièná polícia od tátu,
ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potreb-
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ný súhlas tohto tátu, eleznièná polícia o tento súhlas poiada.
(9) eleznièná polícia môe odmietnu poskytnutie
informácie alebo osobného údaja pod¾a odseku 3
písm. a), ak by poskytnutie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania alebo vyetrovania trestného èinu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(10) Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
(11) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanovuje veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 4 ods. 8 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 66a
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
5. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
Príloha k zákonu è. 57/1998 Z. z.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12.
2006)..
Èl. VII
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zá-

kona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
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69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z. a zákona
445/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Sluobná rovnoata

(1) Sluobná rovnoata je sluobný odev, ktorý má
pecifické znaky vyjadrujúce príslunos k Policajnému zboru.
(2) Policajt vykonáva tátnu slubu spravidla v sluobnej rovnoate.
(3) Na sluobnej rovnoate nosí policajt tátny znak
Slovenskej republiky.
(4) Prezident Policajného zboru, generálny riadite¾
Zboru väzenskej a justiènej stráe alebo generálny riadite¾ elezniènej polície môe policajtovi alebo bývalému policajtovi, ktorý spåòa podmienky na výsluhový
dôchodok, na jeho písomnú iados povoli nosenie
sluobnej rovnoaty po skonèení sluobného pomeru.
(5) Podrobnosti o sluobnej rovnoate a jej vyobrazenie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa nevzahujú na Národný bezpeènostný úrad a na Slovenskú informaènú
slubu..
2. V § 34 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Závereèná vyetrovate¾ská skúka sa nevyaduje u policajta, ktorý vykonal tátnu závereènú skúku z teórie vyetrovania..
3. V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo policajtovi, ktorý vykonával skrátené vyetrovanie
v trvaní najmenej tri roky.
Èl. VIII
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z. a zákona è. 475/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 65a
Výmena informácií a osobných údajov
so tátmi Európskej únie na úèely predchádzania
a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania
páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania
trestných èinov
(1) Zbor je oprávnený pri plnení úloh na úèely predchádzania a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania
páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania trestných èinov iada informácie a osobné údaje od orgánu èlenského tátu Európskej únie oprávneného na predchá-
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dzanie a odha¾ovanie trestnej èinnosti, zisovanie páchate¾ov trestných èinov a vyetrovanie trestných èinov
(ïalej len orgán èlenského tátu Európskej únie), ak
mono predpoklada, e informácie a osobné údaje sú
dostupné v tomto táte.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu èlenského tátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je zbor touto podmienkou viazaný.
(3) Zbor poskytuje na úèely predchádzania a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania trestných èinov informácie
a osobné údaje orgánu èlenského tátu Európskej únie
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôe pri
predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti, zisovaní páchate¾a trestného èinu a vyetrovaní trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.18a)
(4) Na iados o informácie a osobné údaje zbor odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o benú iados.
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, zbor poskytne iadate¾ovi vysvetlenie, v ktorom
mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4
písm. a), nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, bol
získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas
súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj
získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu èlenského tátu Európskej únie,
zbor mu poskytnutie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, získal zbor od iného èlenského tátu Európskej únie, zbor
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na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas èlenského tátu Európskej únie, ktorý informáciu
alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú, získal zbor od tátu,
ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný
súhlas tohto tátu zbor o tento súhlas poiada.
(9) Zbor môe odmietnu poskytnutie informácie alebo osobného údaja pod¾a odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania alebo vyetrovania trestného èinu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
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(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
(11) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanovuje veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 4 ods. 8 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:
§ 68a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
3. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
Príloha k zákonu è. 4/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12.
2006)..
Èl. IX

únie, poskytnuté s podmienkou, je colná správa touto
podmienkou viazaná.

Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 191/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z. a zákona
è. 166/2008 Z. z. sa dopåòa takto:

(3) Colná správa poskytuje na úèely predchádzania
a odha¾ovania trestnej èinnosti, zisovania páchate¾ov
trestných èinov a vyetrovania trestných èinov informácie a osobné údaje orgánu èlenského tátu Európskej únie
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôe pri
predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti, zisovaní páchate¾a trestného èinu a vyetrovaní trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.46b)

1. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 54a
Výmena informácií a osobných údajov so tátmi
Európskej únie pri plnení úloh colnej správy
na úèely trestného konania
(1) Colná správa je oprávnená pri plnení úloh na úèely trestného konania iada informácie a osobné údaje
od orgánu èlenského tátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie trestnej èinnosti,
zisovanie páchate¾ov trestných èinov a vyetrovanie
trestných èinov (ïalej len orgán èlenského tátu Európskej únie), ak mono predpoklada, e informácie
a osobné údaje sú dostupné v tomto táte.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré colná
správa prijala od orgánu èlenského tátu Európskej

(4) Na iados o informácie a osobné údaje colná
správa odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má colná správa
priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú ia-
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dos o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má colná správa
priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o benú iados.
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, colná správa poskytne iadate¾ovi vysvetlenie,
v ktorom mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4
písm. a), nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, bol
získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, colná správa
na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo
príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj
získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého
súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný
údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo
osobného údaja orgánu èlenského tátu Európskej
únie, colná správa mu poskytnutie odmietne.
(8) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, bol
získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz iného orgánu, colná správa na takéto
poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu,
na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak orgán, na základe
ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo
osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie
alebo osobného údaja orgánu èlenského tátu Európskej únie, colná správa mu poskytnutie odmietne.
(9) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu Európskej únie, získala colná správa od iného èlenského tátu Európskej
únie, colná správa na takéto poskytnutie potrebuje
predchádzajúci súhlas èlenského tátu Európskej
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únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak
informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú,
získala colná správa od tátu, ktorý nie je èlenským
tátom Európskej únie a na poskytnutie informácie
alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto tátu,
colná správa o tento súhlas poiada.
(10) Colná správa môe odmietnu poskytnutie informácie alebo osobného údaja pod¾a odseku 3 písm. a),
ak by poskytnutie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania alebo vyetrovania trestného èinu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(11) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
(12) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanovuje veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46b znie:

46b) § 4 ods. 8 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Za § 59a sa vkladá § 59b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 59b
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..
3. Zákon sa dopåòa prílohou è. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 3 k zákonu è. 652/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12.
2006)..
Èl. X

na è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z. a zákona
è. 218/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 348 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúa slovo ale-

Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení záko-
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bo a za písmeno f) sa vkladá nové písmeno g), ktoré
znie:
g) dopustí sa závaného alebo opakovaného konania,
aby zmaril vykázanie zo spoloèného obydlia vydané
pod¾a osobitného predpisu alebo na základe predbeného opatrenia súdu, alebo.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
Èl. XI
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z. a zákona
è. 61/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 6 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak orgány èinné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom èlenských tátov Európskej únie, ktoré sú oprávnené pod¾a svojho
vnútrotátneho práva na predchádzanie a odha¾ovanie
trestnej èinnosti, zisovanie páchate¾ov trestných èinov a na vyetrovanie trestných èinov, vykonáva právomoci a prijíma donucovacie opatrenia v súvislosti
s takýmito èinmi pod¾a osobitného predpisu, primerane sa pouijú aj odseky 1, 2 a 4..
2. V § 10 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Policajtom sa na úèely tohto zákona rozumie aj
prísluník Policajného zboru, ktorý nie je vyetrovate¾om Policajného zboru alebo povereným prísluníkom
Policajného zboru uvedeným v odseku 8 písm. a) a b)
v rozsahu urèenom veobecne záväzným právnym
predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyetrovaní alebo v skrátenom vyetrovaní..
Doterajie odseky 10 a 22 sa oznaèujú ako odseky
11 a 23.
3. V § 85 ods. 3 sa za slovo vykonal vkladajú èiarka
a slová ktorému bola odovzdaná zaistená osoba pod¾a
osobitného predpisu.
4. V § 85 ods. 4 sa za slovo vykonal vkladajú èiarka
a slová ktorému bola odovzdaná zaistená osoba pod¾a
osobitného predpisu a za slová do 48 hodín od jej zadrania sa vkladajú èiarka a slová od jej zaistenia
pod¾a osobitného predpisu.
5. § 94 vrátane nadpisu znie:

v prípravnom konaní zabezpeèuje policajt alebo prokurátor, ak tento zákon neustanovuje inak. Súd zabezpeèuje úschovu vecí, ak boli vydané alebo odòaté v súdnom konaní, alebo ak si veci vydané, odòaté alebo
prevzaté v prípravnom konaní súd vyiada od policajta
alebo prokurátora z dôvodu, e na úèely dokazovania
nepostaèuje ich fotodokumentácia, vypracované znalecké posudky alebo iné dôkazné prostriedky, pouité
v prípravnom konaní; k obalobe alebo návrhu na
schválenie dohody o vine a treste sa ako vecný dôkaz
pripájajú len drobné veci, ktorých úschovu zabezpeèí
tie súd.
(2) Ak súd, prokurátor alebo policajt nemôe sám zabezpeèi úschovu vydaných, odòatých alebo prevzatých vecí, zabezpeèí ju prostredníctvom iného tátneho
orgánu alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby,
ktorá vykonáva v takom odbore podnikate¾skú èinnos.
Ak ide o nehnute¾nos, môe písomne poveri takú osobu správou nehnute¾nosti a uznesenie o zaistení nehnute¾nosti doruèí príslunému orgánu tátnej správy
na úseku katastra nehnute¾ností..
6. V § 196 ods. 2 sa za slová vyiadaním písomných
podkladov vkladajú slová od oznamovate¾a alebo od
inej osoby alebo orgánu a na konci sa pripájajú tieto
vety: Prokurátor alebo policajt môe vypoèu osobu,
ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného
podnetu je potrebné vypoèu k okolnostiam nasvedèujúcim, e mala spácha trestný èin. Táto osoba má právo odoprie výpoveï, ak by výpoveïou spôsobila nebezpeèenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu
príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi,
osvojite¾ovi, osvojencovi, manelovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere,
ktorých ujmu by právom pociovala ako vlastnú ujmu,
nesmie vak by vypoèúvaná v prípadoch ustanovených v § 129. Túto osobu treba pouèi o následkoch krivého obvinenia. Vypoèúvaná osoba má právo na právnu pomoc advokáta. Na predvolanie a predvedenie tejto
osoby alebo oznamovate¾a sa primerane pouijú ustanovenia § 128..
7. Príloha sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18.
decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií
a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských
tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v.
EÚ L 386, 29. 12. 2006)..

§ 94
Úschova vydaných, odòatých a prevzatých vecí
(1) Úschovu vecí vydaných, odòatých a prevzatých
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Èl. XII
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. decembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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492
ZÁKON
zo 4. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými
po¾nohospodárskymi výrobkami v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami v znení zákona
è. 473/2003 Z. z., zákona è. 520/2003 Z. z., zákona
è. 546/2004 Z. z. a zákona è. 596/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia § 5
zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. nahrádza citáciou § 6 zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti
orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka..
2. Vypúajú sa § 2, 2a, 4, 5 a 6 vrátane poznámok
pod èiarou k odkazom 3 a 8.
3. § 7 znie:
§ 7
(1) Prevádzkovate¾ bitúnka,8a) ktorý zabíja hovädzí
dobytok, oípané a ovce, je povinný zabezpeèi klasifikáciu ich jatoène opracovaných tiel pod¾a osobitných
predpisov.8ab)
(2) Klasifikácia jatoène opracovaných tiel8b) je ich posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava
kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretuènenosti.8b)
(3) Klasifikácii nepodliehajú jatoène opracované telá
hovädzieho dobytka, oípaných a oviec, ktoré sú urèené pre vlastnú spotrebu, a jatoène opracované telá jahniat s hmotnosou do 13 kg vrátane.
(4) Klasifikácia jatoène opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja roène menej ako
1 000 kusov jatoèných oviec.
(5) Klasifikáciu jatoène opracovaných tiel môu vykonáva fyzické osoby na základe osvedèenia o odbornej
spôsobilosti (ïalej len klasifikátor) vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo). Podrobnosti o klasifikácii jatoène opracovaných tiel ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáe zdravotnú spôsobilos,
má aspoò stredokolské vzdelanie v po¾nohospodár-

skom, potravinárskom alebo veterinárnom odbore, má
tri roky odbornej praxe a ktorá úspene absolvovala odbornú prípravu. Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti je pä rokov.
(7) Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba
poverená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave a vydávaní osvedèení o odbornej spôsobilosti
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(8) Regionálna veterinárna a potravinová správa8c)
nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, oípaných
a oviec, ak prevádzkovate¾ bitúnka nezabezpeèil ich
klasifikáciu.
(9) Klasifikátor vyhotoví o vykonanej klasifikácii jatoène opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec
a oípaných protokol o klasifikácii, ktorý sa v jednom
vyhotovení zasiela dodávate¾ovi, Centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat a bitúnku, na ktorom sa klasifikácia vykonala, a jedno vyhotovenie si ponecháva klasifikátor.
(10) Úradná kontrola pod¾a osobitného predpisu8ca) je
kontrola vykonanej klasifikácie a kontrola oznaèovania
jatoèných tiel hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov vrátane.
(11) Úradnú kontrolu vykonanej klasifikácie jatoène
opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec a oípaných8ab) vykonáva organizácia poverená ministerstvom
prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý má platné
osvedèenie o odbornej spôsobilosti a má aspoò 120 hodín praxe v klasifikácii jatoèných tiel. Úradnú kontrolu
oznaèovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho
mäsa pod¾a osobitného predpisu8ca) vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)
(12) Organizácia poverená ministerstvom uloí klasifikátorovi alebo prevádzkovate¾ovi bitúnka na mieste
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole klasifikácie jatoène opracovaných tiel. Na
ukladanie opatrení sa nevzahujú veobecné predpisy
o správnom konaní.
(13) Regionálna veterinárna a potravinová správa uloí prevádzkovate¾ovi bitúnka na mieste opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oznaèovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho
mäsa.8ca) Na ukladanie opatrení sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.
(14) Ministerstvo odoberie klasifikátorovi na návrh organizácie poverenej ministerstvom osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak sa preukáe, e klasifikátor
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a) v urèenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b) trvalo nezabezpeèuje kontrolu opracovania jatoèných tiel,
c) chybne zatriedil do triedy kvality viac ako 20 % z celkového poètu kontrolovaných jatoène opracovaných
tiel.
(15) Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým
dielom dodávate¾ jatoèných zvierat a prevádzkovate¾
bitúnka..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8ab, 8b, 8c a 8ca
znejú:

8ab) Nariadenie Rady (EHS) è. 3220/84 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6; Ú. v. ES L 301, 20. 11. 1984) v platnom
znení.
Èl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) è. 344/91 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11; Ú. v. ES L 41, 14. 2. 1991)
v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) è. 2137/92 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 214, 30. 7. 1992) v platnom
znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1183/2006 (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8.
2006) v platnom znení.
Èl. 42 nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra
2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii
trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8b
) Nariadenie Rady (EHS) è. 3220/84 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6; Ú. v. ES L 301, 20. 11. 1984) v platnom
znení.
Nariadenie Komisie (EHS) è. 344/91 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11; Ú. v. ES L 41, 14. 2. 1991) v platnom
znení.
Nariadenie Rady (EHS) è. 2137/92 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 214, 30. 7. 1992) v platnom
znení.
Príloha V k nariadeniu Rady (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ
L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8c
) § 8 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
8ca
) Príloha XIa k nariadeniu Rady (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ
L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení..

4. Vypúajú sa poznámky pod èiarou k odkazom 9
a 13 a 16c.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 14a sa citácia
Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 2200/1996 z 28.
októbra 1996 o spoloènej organizácii trhu s ovocím
a zeleninou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 20)
v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) è. 234/1968
z 27. februára 1968 o zriadení spoloènej organizácie
trhu so ivými stromami a ostatnými rastlinami, h¾uzami, koreòmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v platnom znení,
nariadenie Rady (ES) è. 104/2000 zo 17. decembra
1999 o spoloènej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 4/zv. 4)
v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie è. 185/2004
Z. z.), nariadenie Rady (EHS) è. 2075/1992 z 30. júna
1992 o spoloènej organizácii trhu so surovým tabakom
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 2848/98 z 22. decembra
1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatòovanie
nariadenia Rady (EHS) è. 2075/92 o prémiovej schéme,
pestovate¾ských kvótach a pecifickej pomoci, ktorá sa
ude¾uje skupinám pestovate¾ov v sektore nespracova-
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ného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 24)
v platnom znení, nariadenie Rady (ES) è. 1952/2005
z 23. novembra 2005 o spoloènej organizácii trhu
s chme¾om, ktorým sa zruujú nariadenia (EHS)
è. 1696/71, (EHS) è. 1037/72, (EHS) è. 879/73 a (EHS)
è. 1981/82 (Ú. v. EÚ, L 314, 30. 11. 2005). nahrádza
citáciou Nariadenie Rady (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ
L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Rady
(ES) è. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoloènej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4; Ú. v. ES
L 17, 21. 1. 2000) v platnom znení, nariadenie Komisie
(ES) è. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatòovanie nariadenia Rady
(EHS) è. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovate¾ských
kvótach a pecifickej pomoci, ktorá sa ude¾uje skupinám pestovate¾ov v sektore nespracovaného tabaku
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24; Ú. v. ES
L 358, 31.12.1998) v platnom znení..
6. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Právnické osoby vykonávajú èinnosti pod¾a odseku 1 ako skupiny výrobcov,14b) organizácie výrobcov,14c)
zdruenia organizácií výrobcov14d) alebo medziodvetvové organizácie výrobcov.14e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14b a 14e znejú:

14b) Èl. 125e nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299,
16. 11. 2007) v platnom znení.
14c
) Èl. 122 písm. a) bod iii) nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14d
) Èl. 125c nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299,
16. 11. 2007) v platnom znení.
14e
) Èl. 123 ods. 3 nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ
L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení..

7. V § 10 sa odsek 15 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) plní oznamovaciu povinnos pod¾a osobitného predpisu.16bca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16bca znie:

16bca) Nariadenie Komisie (ES) è. 273/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy
a hodnotenia kvality mlieka a mlieènych výrobkov (Ú. v. EÚ
L 88, 29. 3. 2008)..

8. V poznámke pod èiarou k odkazu 16a sa citácia
Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 1148/2001 z 12.
júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem èerstvého ovocia a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
3/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS)
è. 234/1968, nariadenie Rady (ES) è. 104/2000. nahrádza citáciou Nariadenie Komisie (ES) è. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) è. 2200/96, (ES)
è. 2201/96 a (ES) è. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú v. EÚ L 350, 31. 12. 2007)..
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 16aa sa citácia
§ 6 zákona è. 488/2002 Z. z. nahrádza citáciou § 6
zákona è. 39/2007 Z. z..
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 16ba sa citácia
Èl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) è. 1148/2001.
nahrádza citáciou Èl. 10 ods. 3 nariadenia Komisie
(ES) è. 1580/2007 (Ú v. EÚ L 350, 31. 12. 2007)..
11. V § 10a odsek 2 znie:
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(2) tátna veterinárna a potravinová správa môe
uloi prevádzkovate¾ovi bitúnka pokutu
a) od 165 eur do 1 659 eur, ak nezabezpeèil správne
opracovanie jatoèného tela,
b) od 1 659 eur do 3 316 eur, ak nesplnil povinnos
pod¾a § 7 ods. 1,
c) od 1 659 eur do 16 596 eur, ak v urèenej lehote nevykonal opatrenia pod¾a § 7 ods. 12..

(4) Regionálna veterinárna a potravinová správa
môe uloi prevádzkovate¾ovi bitúnka pokutu do
1 659 eur, ak
a) poruil povinnosti pri oznaèovaní hovädzieho mäsa
a výrobkov z hovädzieho mäsa pod¾a osobitného
predpisu,8ca)
b) v urèenej lehote nevykonal opatrenia uloené pod¾a
§ 7 ods. 13..

12. V § 10a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) tátna veterinárna a potravinová správa môe
uloi klasifikátorovi pokutu od 33 eur do 130 eur, ak
nezaslal protokol o klasifikácii pod¾a § 7 ods. 9.

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako 5 a 7..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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493
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa ustanovuje výpoèet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín
a orgánov tátnej správy vo veterinárnej oblasti

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorích predpisov a zákona
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 99/2008 Z. z. nariaïuje:
§1
Týmto nariadením vlády sa ustanovuje výpoèet
výdavkov1)
a) orgánov úradnej kontroly potravín2) spojených s výkonom kontroly potravín rastlinného pôvodu3) pri
vstupe na územie Slovenskej republiky zo tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskych spoloèenstiev
(ïalej len tretí tát),
b) orgánov tátnej správy vo veterinárnej oblasti4) (ïalej
len orgán veterinárnej správy) spojených s veterinárnou kontrolou zvierat, násadových vajec, zárodoèných produktov a ivoèínych ved¾ajích produktov v mieste pôvodu pri ich obchode s èlenskými
tátmi Európskych spoloèenstiev,5)
c) orgánov úradnej kontroly potravín spojených s dodatoènými úradnými kontrolami6) a orgánov veterinárnej správy spojených s dodatoènými veterinárnymi kontrolami.7)
§2
Kontrolou potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na
územie Slovenskej republiky z tretích tátov je prepustenie potravín rastlinného pôvodu do colného reimu
vo¾ný obeh, tranzit, colné uskladòovanie, aktívny zu¾achovací styk, prepracovanie pod colným doh¾adom
a doèasné pouitie alebo úmysel, aby bol tovar prepustený do colného reimu vo¾ný obeh pod¾a osobitného
predpisu,8) ako aj ich umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.

1

§3
(1) Výka výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy sa vypoèíta pod¾a
vzorca uvedeného v prílohe.
(2) Pri urèení výky výdavkov pod¾a odseku 1 sa na
výpoèet hodinovej sadzby v príslunom kalendárnom
roku pouijú údaje z predchádzajúceho kalendárneho
roka.
(3) Hodinová sadzba sa kadoroène prepoèítava
a uplatòuje sa od 1. marca prísluného kalendárneho
roka do konca februára nasledujúceho kalendárneho
roka.
(4) Hodinová sadzba sa zverejòuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(5) Ak sa kontroly pod¾a § 1 vykonávajú mimo urèeného denného sluobného èasu inpektora orgánu
úradnej kontroly potravín a orgánu veterinárnej správy, v sobotu alebo v nede¾u, hodinová sadzba sa zvyuje
o 30 %. Ak sa kontroly vykonávajú v iný deò pracovného pokoja ako v nede¾u, hodinová sadzba sa zvyuje
o 100 %.
(6) Ak je súèasou kontroly pod¾a § 1 odber vzoriek,
okrem výdavkov pod¾a odseku 1 orgánom úradnej kontroly potravín a orgánom veterinárnej správy sa uhrádzajú aj náklady spojené s analýzou týchto vzoriek príslunému úradnému laboratóriu.
§4
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 374/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpoètu výdavkov orgánov potravinového dozoru.

) Èl. 26 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných
s cie¾om zabezpeèi overenie dodriavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2
) § 21 ods. 1 písm. c) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 23/2002 Z. z.
3
) § 23 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) § 4 ods. 1 písm. b) a d) zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5
) § 32 ods. 2 a 6 zákona è. 39/2007 Z. z.
6
) § 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení zákona è. 195/2007 Z. z.
7
) § 47 ods. 5 zákona è. 39/2007 Z. z.
8
) Èl. 79 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).
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§5
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2009.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 493/2008 Z. z.

Výpoèet výky výdavkov
1.

Vzorec na výpoèet výky výdavkov:
VV = HS × PH + CN,

kde
VV

je výka výdavkov spojená s kontrolami,

HS

je hodinová sadzba,

PH je poèet hodín výkonu kontroly; hodinou výkonu kontroly je kadá aj zaèatá hodina práce
inpektora pri kontrole,
CN

2.

sú skutoèné cestovné náklady vetkých inpektorov zúèastnených na kontrole.

Vzorec na výpoèet hodinovej sadzby:
HS =

CP + N + OV
,
P Z × RSÈ

kde
HS

je hodinová sadzba,

CP

je cena práce vetkých inpektorov podie¾ajúcich sa na kontrolách,

N

sú náklady na kolenia vetkých inpektorov podie¾ajúcich sa na kontrolách,

OV sú náklady na odber vzorky,
PZ

je poèet vetkých inpektorov podie¾ajúcich sa na kontrolách,

RSÈ je roèný sluobný èas.
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494
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 11. novembra 2008
o vydaní strieborných zberate¾ských mincí v nominálnej hodnote 10 eur
pri príleitosti 150. výroèia narodenia Aurela Stodolu

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska vydáva pod¾a § 17h ods. 1
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
neskorích predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznámenie o vydaní strieborných
zberate¾ských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri
príleitosti 150. výroèia narodenia Aurela Stodolu.
b) Pri príleitosti 150. výroèia narodenia univerzitného profesora, kontruktéra a vynálezcu Aurela Stodolu sa vydávajú do obehu strieborné zberate¾ské
mince v nominálnej hodnote 10 eur (ïalej len minca).
c) Minca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej
republike.
d) Minca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov
striebra a 100 dielov medi; jej hmotnos je 18 g a
priemer 34 mm. Pri razbe mince je povolená horná
a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra
10/1000.
2. Vzh¾ad mince
a) Na líci mince je uprostred mincového po¾a vyobra-

zený dobový turbogenerátor, nad ktorým je tátny
znak Slovenskej republiky. Názov tátu SLOVENSKO je umiestnený v ¾avej spodnej èasti mincového po¾a ikmo zhora nadol. Pod ním je ikmo zhora
nadol letopoèet 2009. Oznaèenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je umiestnené pod turbogenerátorom tak, e èíslovka 10 je vodorovne a vpravo od nej je slovo EURO ikmo zdola nahor.
Znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, MK,
medzi dvoma razidlami je umiestnená v¾avo od turbogenerátora.
b) Na rube mince je v strede mincového po¾a vyobrazený portrét Aurela Stodolu. Vpravo od portrétu je vyobrazené dobové odpichovadlo s roztvorenými ramenami pouívané pri rysovaní technických výkresov.
Rovnobene s ramenami odpichovadla je z¾ava doprava meno a priezvisko AUREL STODOLA. V ¾avej
spodnej èasti sú v dvoch riadkoch ikmo zhora nadol
letopoèty oznaèujúce rok jeho narodenia a úmrtia
1859, 1942. Pri spodnom okraji mince sú umiestnené ikmo zhora nadol tylizované iniciálky mena a
priezviska autora výtvarného návrhu Miroslava Ronaia MR.
c) Na hrane mince je nápis do håbky  KONTRUKTÉR
 VYNÁLEZCA  PEDAGÓG.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: apríl 2009

Ivan ramko v. r.

