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514
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb-podnikate¾ov zodpovedných za nakladanie
s aobným odpadom vrátane doèasného skladovania takéhoto odpadu, poèas prevádzkovania úloiska i po jeho uzavretí (ïalej len prevádzkovate¾) pri
nakladaní s aobným odpadom,
b) úlohy orgánov tátnej správy pri nakladaní s aobným odpadom,
c) zodpovednos za poruenie povinností pod¾a tohto
zákona.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) nakladanie s iným ako aobným odpadom, ktorý
síce vzniká pri èinnostiach pod¾a odseku 1 písm. a),
avak nie je ich priamym výsledkom,
b) vypúanie odpadových vôd a osobitných vôd vznikajúcich pri banskej èinnosti a èinnosti vykonávanej banským spôsobom1) do geologických formácií,
z ktorých boli vyaené uh¾ovodíky alebo iné látky,
alebo do geologických formácií, ktoré sú s oh¾adom
na prírodné pomery trvale nevhodné na iné úèely,
ako aj na spätné vtláèanie pouitých podzemných
vôd vyèerpaných z baní, lomov a hlbinných vrtov alebo pri stavebných prácach do toho istého kolektora,
z ktorého sa odobrali,2)
c) aobný odpad, ktorý vzniká pri prieskume, abe
a úprave nerastov na mori; morom na úèely tohto zákona je oblas mora a morského dna, ktorá sa rozkladá od bodu najniej hladiny beného alebo
stredného odlivu smerom do mora.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona
1

a) aobným priemyslom sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú
povrchovú alebo podzemnú abu nerastných surovín na komerèné úèely vrátane aby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu nerastov,
b) aobnou èinnosou je banská èinnos a èinnos vykonávaná banským spôsobom, ako aj aba, úprava
a skladovanie raeliny,
c) aobným odpadom je odpad,3) ktorý vzniká pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní
loísk nerastov4) vrátane úpravy a skladovania
nerastov5) vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri abe, úprave a skladovaní raeliny,
d) inertným aobným odpadom je aobný odpad, ktorý nepodlieha iadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný,
nehor¾avý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny
alebo biologicky rozloite¾ný, nepriaznivo neovplyvòuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom,
ktorý by mohol vies k zneèisteniu ivotného prostredia alebo pokodeniu zdravia ¾udí; celková vylúhovate¾nos, obsah zneèisujúcich látok a ekotoxicita výluhu v takomto odpade musia by bezvýznamné
a najmä nesmú ohrozova kvalitu povrchových vôd
alebo podzemných vôd,
e) nezneèistenou zeminou je zemina odstránená
z vrchnej vrstvy horninového prostredia poèas aobnej èinnosti, ktorá nebola vystavená zneèisovaniu,
f) hluinou je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po
úprave nerastov odde¾ovacími procesmi, najmä drvením, mletím, triedením pod¾a zrnitosti, flotáciou
a inými fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré odde¾ujú cenné nerasty od menej cennej horniny,
g) úpravou je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov vykonávaných na nerastoch vrátane práce lomov s cie¾om aby nerastov a vrátane ich triedenia,
odde¾ovania a lúhovania, ako aj opätovnej úpravy
predtým nevyuívaného aobného odpadu, okrem
tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie
vápencov) a metalurgických procesov,
h) rizikom je pravdepodobnos, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úloiska na zdravie èloveka a na ivot-

) § 2 písm. a) a e) a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej
správe v znení neskorích predpisov.
2
) § 21 a 37 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 ods. 1 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 4 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 zákona è. 44/1988 Zb.
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né prostredie, alebo pravdepodobnos, s ktorou
dôjde k íreniu zneèisujúcich látok do okolitého
prostredia.
§3
Základné povinnosti
(1) Pri nakladaní s aobným odpadom sa zakazuje
uloi alebo doèasne uloi aobný odpad na inom
mieste ako na úloisku aobného odpadu (ïalej len
úloisko).
(2) Prevádzkovate¾ je povinný naklada s aobným
odpadom tak, aby
a) nebolo ohrozené zdravie ¾udí,
b) nebolo ohrozené alebo pokodené ivotné prostredie, najmä voda, ovzduie, pôda, vo¾ne ijúce ivoèíchy alebo vo¾ne rastúce rastliny,
c) nedochádzalo k obaovaniu hlukom alebo zápachom nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,6) nebola nepriaznivo ovplyvnená krajina alebo
zloky ivotného prostredia chránené pod¾a osobitných predpisov.7)
(3) Na splnenie povinností pod¾a odseku 2 je prevádzkovate¾ povinný prija opatrenia potrebné na predchádzanie nepriaznivým úèinkom nakladania s aobným
odpadom alebo na èo najväèie obmedzenie týchto
úèinkov na ivotné prostredie a zdravie ¾udí vrátane
zodpovedajúceho spôsobu riadenia a kontroly úloiska
poèas jeho prevádzky i po jeho uzavretí a opatrení na
prevenciu závaných havárií, ktoré môu vzniknú na
úloisku, a na obmedzovanie ich následkov na ivotné
prostredie a zdravie ¾udí.
(4) Pri prijímaní opatrení pod¾a odseku 3 sa vychádza
z pouitia najlepích dostupných techník8) so zoh¾adnením technických vlastností úloiska, jeho umiestnenia a miestnych environmentálnych podmienok.
Úloiská
§4
Úloiská a ich kategorizácia
(1) Úloisko je miesto alebo zariadenie urèené na
zhromaïovanie alebo ukladanie aobného odpadu
v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo suspenzii
a) bez èasového obmedzenia, ak ide o úloisko kategórie A alebo o úloisko na ukladanie aobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpeèný odpad
6
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pod¾a osobitného predpisu9) v pláne nakladania s aobným odpadom (ïalej len plán nakladania),
b) na obdobie viac ako es mesiacov, ak ide o úloisko
urèené na ukladanie neoèakávane vytvoreného aobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpeèný odpad pod¾a osobitného predpisu,9)
c) na obdobie viac ako jeden rok, ak ide o úloisko urèené na ukladanie aobného odpadu, ktorý nie je nebezpeèný a nie je inertný,
d) na obdobie viac ako tri roky, ak ide o úloisko urèené
na ukladanie nezneèistenej zeminy, aobného odpadu, ktorý nie je nebezpeèný a vznikol pri geologickom prieskume, aobného odpadu pochádzajúceho
z aby, úpravy a skladovania raeliny a inertného
aobného odpadu.
(2) Za úloisko pod¾a odseku 1 sa povauje odval
a odkalisko.
(3) Odvalom je umelo vybudované zariadenie na
ukladanie tuhého aobného odpadu na zemskom povrchu.
(4) Odkaliskom je prírodné alebo umelo vybudované
zariadenie na znekodòovanie jemnozrnného aobného odpadu, spravidla hluiny zmieanej s rôznym
mnostvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov
a z èistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.
(5) Kyanidom rozloite¾ným slabou kyselinou je kyanid a kyanidové zlúèeniny, ktoré sa rozkladajú slabou
kyselinou pri urèitej hodnote pH.
(6) Súèasou úloiska je spravidla hrádza alebo iný
objekt, ktorý slúi na uzavretie, zachytávanie, udriavanie aobného odpadu alebo plní inú podpornú funkciu pre úloisko. Za úloisko sa nepovaujú vydobyté
priestory po abe nerastov, do ktorých sa aobný odpad znova ukladá na úèel ich zhodnotenia najmä na rekultiváciu alebo na stavebné úèely.
(7) Hrádzou je ininierska stavba vybudovaná na zachytávanie alebo udriavanie vody alebo aobného odpadu v odkalisku.
(8) Rekultiváciou je taká úprava územia ovplyvneného úloiskom, ktorá umoní návrat do uspokojivého
stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, vo¾ne ijúce ivoèíchy a vo¾ne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné vyuitie
územia.
(9) Úloiská sa kategorizujú na úloiská kategórie A
a úloiská kategórie B pod¾a druhu, mnostva a vlastností ukladaných aobných odpadov, umiestnenia
úloiska, miestnych environmentálnych podmienok
a rizika vzniku závanej havárie.

) Zákon è. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 555/2006 Z. z.
7
) Napríklad zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích
predpisov, zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèivých kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 5 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) § 2 ods. 13 zákona è. 223/2001 Z. z.
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(10) Na zaradenie úloiska do zodpovedajúcej kategórie predloí prevádzkovate¾ príslunému orgánu tátnej správy na úseku nakladania s aobným odpadom
(ïalej len prísluný orgán) iados, v ktorej uvedie
a) názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikate¾a, sídlo, identifikaèné èíslo
a u prevádzkovate¾a zapísaného v obchodnom registri alebo v ivnostenskom registri; k iadosti priloí
výpis z obchodného registra alebo ivnostenského
registra,
b) údaje o úloisku a jeho umiestnení, najmä druh úloiska, jeho celkovú kapacitu, umiestnenie s oh¾adom na konfiguráciu terénu, geologické, hydrogeologické a hydrologické pomery,
c) opis charakteru, vlastností a kategórie aobného
odpadu10) ukladaného na úloisko, technológiu
ukladania a údaje o spôsobe prevádzkovania úloiska,
d) opis ivotného prostredia v okolí úloiska, najmä
údaje o zlokách ivotného prostredia chránených
pod¾a osobitných predpisov,7) ktoré by mohli by
ohrozené prevádzkou úloiska alebo v prípade vzniku závanej havárie,
e) údaje o riziku pod¾a § 2 písm. h) vyplývajúcom
z umiestnenia úloiska poèas jeho prevádzky i po
jeho uzavretí.
(11) Prísluný orgán si môe od prevádzkovate¾a vyiada ïalie údaje, ktoré potrebuje na rozhodnutie o zaradení úloiska.
(12) Prísluný orgán zaradí úloisko do kategórie A do
troch mesiacov od doruèenia iadosti pod¾a odseku 10,
ak
a) na základe hodnotenia rizika, najmä s prihliadnutím na súèasnú a plánovanú ve¾kos úloiska, jeho
umiestnenie a vplyv na ivotné prostredie, môe zlyhanie alebo nesprávne prevádzkovanie úloiska,
najmä zrútenie alebo zosuv odvalu, prerazenie hrádze, vies k závanej havárii,
b) sa na úloisko ukladá aobný odpad kategorizovaný ako nebezpeèný odpad pod¾a osobitného
predpisu9) v mnostve presahujúcom ustanovenú
prahovú hodnotu alebo
c) sa na úloisku nachádzajú alebo budú nachádza
chemické látky alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpeèné pod¾a osobitného predpisu11)
v mnostve presahujúcom ustanovenú prahovú
hodnotu.
(13) Ak úloisko nespåòa podmienky na zaradenie do
kategórie A, prísluný orgán ho zaradí do kategórie B.
§5
Plán nakladania
(1) Na úèel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania
a znekodòovania aobného odpadu s prihliadnutím
na zásadu trvalo udrate¾ného rozvoja je prevádzkovate¾ povinný vypracova plán nakladania, predloi ho
na schválenie príslunému orgánu a schválený plán
nakladania dodriava.
10
11
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(2) Plán nakladania musí by vypracovaný tak, aby
spåòal poiadavky na
a) prevenciu tvorby aobného odpadu alebo zniovanie jeho mnostva a kodlivosti s prihliadnutím najmä na
1. nakladanie s aobným odpadom, a to u v etape
projektovania aby a pri výbere metód pouívaných na abu a úpravu nerastov,
2. zmeny, ktorým môe aobný odpad podlieha pri
zvyovaní jeho mnostva a pri vystavení podmienkam na zemskom povrchu,
3. monos vrátenia aobného odpadu spä do vyaených priestorov, ak je to technicky a ekonomicky uskutoènite¾né a environmentálne vhodné,
4. monos vrátenia ornice na pôvodné miesto po
uzavretí úloiska alebo ak to nie je viac moné, jej
pouitím na inom vhodnom mieste,
5. pouívanie na úpravu nerastov takých látok, ktoré sú menej nebezpeèné pre ivotné prostredie,
b) podporu zhodnocovania aobného odpadu jeho recykláciou, opätovným pouitím alebo regeneráciou,
ak je to environmentálne vhodné,
c) zabezpeèenie bezpeèného znekodnenia aobného
odpadu z krátkodobého i dlhodobého h¾adiska najmä tým, e sa u v etape projektovania zoh¾adní riadenie nakladania s aobným odpadom ako v etape
prevádzky úloiska, tak aj po jeho uzavretí, a vyberie
sa návrh projektu, ktorý
1. vyaduje minimálne alebo iadne monitorovanie,
kontrolu a riadenie uzavretého úloiska,
2. zamedzuje alebo minimalizuje akéko¾vek dlhodobé negatívne úèinky, ktoré by mohli vyplýva najmä z migrácie zneèisujúcich látok z úloiska
ovzduím, podzemnými vodami alebo povrchovými vodami,
3. zabezpeèuje dlhodobú geotechnickú stabilitu
úloiska prevyujúceho pôvodnú úroveò terénu.
(3) Na splnenie poiadaviek pod¾a odseku 2 plán nakladania obsahuje najmä
a) údaj o kategorizácii úloiska,
b) opis vlastností aobného odpadu pod¾a prílohy è. 1
a jeho celkové plánované mnostvo, ktoré má vzniknú poèas prevádzky,
c) opis èinností, pri ktorých aobný odpad vzniká,
a opis vetkých následných úprav, ktorým podlieha,
d) opis spôsobu, akým môe ukladanie aobného odpadu nepriaznivo ovplyvni ivotné prostredie
a zdravie ¾udí, ako aj preventívne opatrenia, ktoré sa
majú prija na minimalizáciu týchto vplyvov poèas
prevádzky úloiska i po jeho uzavretí, a to aj so zoh¾adnením poiadaviek pod¾a § 10 ods. 3, 5 a odseku
6 písm. b),
e) návrh kontrolných a monitorovacích postupov pod¾a § 10 ods. 6 písm. a) a v prípade ukladania aobného odpadu do vyaených priestorov aj pod¾a § 9,
f) návrh plánu nakladania na uzavretie úloiska vrátane rekultivácie, postupov a monitorovania pod¾a
§ 11,

) § 68 ods. 3 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z.
) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
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g) opatrenia na prevenciu mimoriadneho zhorenia
vôd12) a opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu
zneèistenia ovzduia a pôdy pod¾a § 12,
h) posúdenie stavu územia, ktoré môe by ovplyvnené
úloiskom,
(4) Ak ide o úloisko kategórie A, plán nakladania obsahuje aj vyhlásenie prevádzkovate¾a, e v súlade s § 6
ods. 3 sa bude aplikova plán prevencie závaných havárií pri nakladaní s aobným odpadom a systém riadenia bezpeènosti na jej vykonávanie, ako aj vnútorný
havarijný plán.
(5) Na vypracovanie plánu nakladania mono poui
dokumentáciu alebo jej èas vypracovanú pod¾a osobitných predpisov,13) ak vyhovuje poiadavkám pod¾a tohto zákona.
(6) Pred predloením plánu nakladania na schválenie
príslunému orgánu je prevádzkovate¾ povinný
a) vyiada si k plánu nakladania stanovisko orgánu,
ktorý schva¾uje program odpadového hospodárstva
pod¾a osobitného predpisu,14) a priloi ho k iadosti
pod¾a § 7 ods. 2,
b) predloi svoj plán nakladania na vyjadrenie obci,
ktorej územia sa plán nakladania týka.
(7) Prísluný orgán rozhodne o schválení plánu nakladania do troch mesiacov od jeho predloenia, ak obsahuje náleitosti pod¾a odsekov 2 a 3; v opaènom prípade vráti plán nakladania na dopracovanie.
(8) Ak prísluný orgán rozhodne o schválení plánu
nakladania, právoplatné rozhodnutie spolu so schváleným plánom nakladania zale prevádzkovate¾ovi a Ministerstvu ivotného prostredia Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo).
(9) Ak v prevádzke úloiska alebo v ukladanom aobnom odpade nastali podstatné zmeny, prevádzkovate¾
vypracuje zmenu plánu nakladania a predloí ju bez
zbytoèného odkladu na schválenie príslunému orgánu. Ak v prevádzke úloiska alebo v ukladanom aobnom odpade nenastali podstatné zmeny, prevádzkovate¾ plán nakladania preskúma najmenej raz za pä
rokov a v prípade potreby ho zmení a doplní.
(10) Podstatnou zmenou je zmena v truktúre alebo
v prevádzke úloiska, ktorá môe ma významné negatívne úèinky na zdravie ¾udí alebo na ivotné prostredie.
§6
Prevencia závaných havárií
(1) Závanou haváriou je udalos poèas nakladania
s aobným odpadom na ktoromko¾vek úloisku, na
ktoré sa vzahuje tento zákon, ktorá vedie bezprostredne alebo následne k vánemu ohrozeniu alebo poko12
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deniu zdravia ¾udí alebo ivotného prostredia priamo
na mieste nakladania s aobným odpadom alebo
mimo neho; miestom nakladania s aobným odpadom
je celý areál vrátane úloiska, v ktorom sa nakladá s aobným odpadom pod riadením toho istého prevádzkovate¾a.
(2) Prevádzkovate¾ úloiska kategórie A je povinný zabezpeèi hodnotenie rizika závanej havárie (ïalej len
hodnotenie rizika) a dba, aby sa do projektovania,
výstavby, prevádzky, údrby, uzavretia úloiska a obdobia po uzavretí úloiska kategórie A zaèlenili poiadavky potrebné na prevenciu závaných havárií a na
obmedzenie ich následkov na zdravie ¾udí a ivotné
prostredie vrátane prípadných cezhranièných úèinkov.
(3) Hodnotenie rizika zahàòa najmä
a) identifikáciu nebezpeèenstiev a zdrojov rizika, ktoré
môu vyvola závanú haváriu,
b) kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo poèetnosti
vzniku hroziacich závaných havárií,
c) hodnotenie rozsahu a závanosti následkov hroziacich závaných havárií,
d) definovanie rizika pre zdravie ¾udí a pre ivotné prostredie,
e) posúdenie prijate¾nosti rizika.
(4) Na plnenie poiadaviek ustanovených v odseku 2
prevádzkovate¾ úloiska kategórie A je povinný pred zaèatím prevádzky úloiska
a) vypracova a následne plni plán prevencie závaných havárií pri nakladaní s aobným odpadom obsahujúcu celkové ciele a zásady konania prevádzkovate¾a z h¾adiska prevencie závaných havárií,
b) zavies a následne plni systém riadenia bezpeènosti
pod¾a prílohy è. 2,
c) ustanovi fyzickú osobu, ktorá má odborné znalosti
a prax v oblasti nakladania s aobným odpadom15)
(ïalej len odborne spôsobilá osoba), na vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia plánu pod¾a písmena a),
d) vypracova a následne plni vnútorný havarijný
plán; pri jeho vypracúvaní sa vychádza najmä z výsledkov hodnotenia rizika pod¾a odseku 3.
(5) Prevádzkovate¾ úloiska kategórie A je povinný
v mieste obvyklým spôsobom, a ak je to potrebné, aj
opakovane informova zainteresovanú verejnos o charaktere prevádzky predmetného úloiska, o moných
rizikách a opatreniach na ich zníenie, ako aj o poadovanom správaní verejnosti, ktorá môe by dotknutá
následkami udalosti pod¾a odseku 11 písm. a) v prípade vzniku závanej havárie. Informácia musí obsahova údaje uvedené v prílohe è. 3. Prevádzkovate¾ zale
túto informáciu obci, ktorej územie môe by dotknuté
úèinkami závanej havárie.
(6) Prevádzkovate¾ úloiska kategórie A je povinný

) § 15 ods. 2 písm. i) zákona è. 364/2004 Z. z.
) § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 6 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 15 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 47 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
14
) § 71 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15
) § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb.
13
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údaje pod¾a odseku 5 pod¾a potreby aktualizova
a v aktualizovanej forme zverejni najmenej raz za tri
roky. Prevádzkovate¾ je povinný tak urobi pri kadej
závanej zmene podmienok, za ktorých bola informácia
vypracovaná a zverejnená.
(7) Havarijné plány sa delia na
a) vnútorný havarijný plán [odsek 4 písm. d)], ktorý obsahuje plánované opatrenia, ktoré sa majú v prípade
závanej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti vykona na mieste nakladania s aobným odpadom,
b) vonkají havarijný plán, ktorým sa rozumie plán
ochrany obyvate¾stva,16) ktorý obsahuje opatrenia
na ochranu obyvate¾stva v oblasti ohrozenia, ktoré
je potrebné vykona mimo miesta nakladania s aobným odpadom v prípade závanej havárie alebo
inej mimoriadnej udalosti, ako aj väzbu na vnútorný
havarijný plán.
(8) Vnútorným havarijným plánom pod¾a odseku 4
písm. d) môe by aj havarijný plán vypracovaný pod¾a
osobitných predpisov,17) ak spåòa poiadavky pod¾a
tohto zákona.
(9) Prevádzkovate¾ úloiska kategórie A je povinný
predloi obci a orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany
obyvate¾stva,17) podklady pod¾a odseku 10 a na poiadanie tohto orgánu spolupracova na vypracúvaní plánu ochrany obyvate¾stva.
(10) Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvate¾stva
okrem
poiadaviek
pod¾a
osobitného
predpisu18) obsahujú
a) údaje o úloisku,
b) mená a funkcie osôb zodpovedných za riadenie prác
na zdolávanie závanej havárie a za koordináciu
s príslunými orgánmi a organizáciami pod¾a vnútorného havarijného plánu,
c) údaje o ukladanom aobnom odpade, najmä opis
vlastností aobného odpadu pod¾a prílohy è. 1, jeho
mnostvo a fyzikálny stav,
d) opis okolia úloiska najmä z h¾adiska prvkov, ktoré
môu zvýi pravdepodobnos vzniku závanej havárie alebo závanos jej následkov,
e) hodnotenie rizika pod¾a odseku 3,
f) vymedzenie oblasti ohrozenia,
g) opatrenia na efektívne zdolávanie závanej havárie
a na obmedzenie jej následkov na ¾udí, ivotné prostredie a majetok,
h) v prípade potreby aj ïalie dostupné údaje na základe vyiadania obce alebo orgánu uvedeného v odseku 9.
(11) Vnútorný havarijný plán a vonkají havarijný
plán musia by vypracované tak, aby zabezpeèovali
a) vèasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hro16
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ziacu závanú haváriu alebo na vzniknutú závanú
haváriu alebo inú mimoriadnu udalos,
b) vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany zdravia ¾udí a ivotného prostredia pred úèinkami udalostí uvedených v písmene a) a na obmedzenie
týchto úèinkov,
c) potrebnú informovanos zamestnancov, verejnosti,
ktorá môe by dotknutá následkami udalosti pod¾a
písmena a), ako aj prísluných orgánov a iných subjektov,19) s ktorých súèinnosou sa uvauje,
d) vykonanie sanácie ivotného prostredia pokodeného udalosou pod¾a písmena a).
(12) Ustanovenia odsekov 1 a 11 sa nevzahujú na tie
úloiská kategórie A, na ktoré sa vzahuje osobitný
predpis.20)
§7
Povo¾ovanie úloísk
(1) Úloisko mono prevádzkova len v súlade s rozhodnutím o povolení vydaným prísluným orgánom.
Na povo¾ovanie zriadenia, uívania, zmeny a uzavretia
úloiska sa vzahujú osobitné predpisy,21) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) iados o povolenie zriadenia a uívania úloiska,
okrem náleitostí pod¾a osobitných predpisov,22) obsahuje
a) názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikate¾a, sídlo, identifikaèné èíslo
a u prevádzkovate¾a zapísaného v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikate¾ov ustanovenej
zákonom, aj výpis z obchodného registra alebo z inej
evidencie podnikate¾ov,
b) údaje o kategorizácii úloiska,
c) navrhované umiestnenie úloiska vrátane ïalích
moných alternatívnych umiestnení, ak boli vypracované, a ktoré prevádzkovate¾ akceptuje,
d) plán nakladania pod¾a § 5,
e) porovnanie technického zabezpeèenia úloiska
s najlepou dostupnou technikou,8)
f) potvrdenie o zriadení osobitného úètu na vytváranie
úèelovej finanènej rezervy, ak sa jej vytváranie vyaduje pod¾a § 14,
g) závereèné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na ivotné prostredie,23) ak sa na úloisko vyaduje,
h) podklady na vypracovanie vonkajieho havarijného
plánu pod¾a § 6 ods. 10,
i) oznaèenie úèastníkov konania, ktorí sú prevádzkovate¾ovi známi, prípadne orgánu cudzieho tátu, ak
navrhované úloisko má alebo môe ma významný

) § 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva
v znení neskorích predpisov.
17
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) Napríklad § 4 písm. e) zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení zákona è. 562/2005 Z. z.
19
) Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
20
) Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 478/2002 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
) § 9, 10 a 19 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
23
) Zákon è. 24/2006 Z. z. v znení zákona è. 275/2007 Z. z.
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negatívny cezhranièný vplyv na územie tohto tátu
pod¾a § 15,
j) struèné zhrnutie údajov a informácií uvedených
v písmenách a) a h) veobecne zrozumite¾ným spôsobom na úèely zverejnenia.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzahuje aj
na iados o povolenie zmeny alebo uzavretia úloiska.
(4) Konanie o povolení zriadenia, uívania, zmeny
a uzavretia úloiska pod¾a odseku 1 mono v odôvodnenom prípade spoji s konaním o povolenie banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom
pod¾a osobitných predpisov.22)
(5) Rozhodnutie o povolení pod¾a odseku 1 mono vyda len na urèitý èas, najviac na osem rokov; ak je
úloisko zaèlenené do systému environmentálneho
manaérstva alebo v schéme Európskeho spoloèenstva
pre environmentálne manaérstvo a audit,24) najviac na
desa rokov.
(6) Prísluný orgán môe z vlastného podnetu ním vydané rozhodnutie o povolení pod¾a odseku 1 zmeni
alebo zrui, ak
a) nastanú podstatné zmeny v prevádzke úloiska alebo v ukladanom aobnom odpade,
b) to vyplynie z ohlásenia prevádzkovate¾a pod¾a § 10
ods. 6 písm. e) a g) alebo z kontrolnej èinnosti orgánov vykonávajúcich tátny dozor pod¾a § 26,
c) to vyplynie z výmeny informácií o podstatných zmenách najlepích dostupných techník pod¾a § 18
ods. 2 písm. a) tvrtého bodu.
(7) Informácie uvedené v povolení prísluný orgán na
poiadanie sprístupní tatistickým orgánom Slovenskej republiky a tatistickým orgánom Európskej únie,
ak sú potrebné na tatistické úèely.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa nevzahujú na
inertný aobný odpad a nezneèistenú zeminu, ktoré
pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z aby, úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané na úloisko
kategórie A.
§8
Úèas verejnosti na povo¾ovaní úloísk
(1) Verejnosou je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich zdruenia, organizácie alebo
skupiny.
(2) Zainteresovanou verejnosou je verejnos, ktorá je
alebo môe by dotknutá environmentálnym rozhodovaním pod¾a § 6 a 7 alebo ktorá má na takomto konaní
záujem; za verejnos, ktorá má na takomto konaní záujem, sa povauje právnická osoba podporujúca ochra24
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nu ivotného prostredia, zaloená pod¾a osobitných
predpisov.25)
(3) Prísluný orgán bez zbytoèného odkladu zverejní
na svojej internetovej stránke alebo na svojej úradnej
tabuli po dobu 15 dní
a) struèné zhrnutie údajov a informácií o iadosti o povolenie úloiska pod¾a § 7 ods. 2 písm. j),
b) výzvu zainteresovanej verejnosti, aby v lehote siedmich dní písomne oznámila svoj záujem zúèastni sa
na konaní,
c) výzvu verejnosti o tom, kde a v akých lehotách sa
mono k iadosti vyjadri, vrátane informácie,
1. kde a kedy mono nazrie do iadosti,
2. e rozhodnutie o iadosti je rozhodnutím v správnom konaní,
3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
4. èi sa pre úloisko vyadovalo posudzovanie jeho
vplyvov na ivotné prostredie alebo cezhranièné
posudzovanie jeho vplyvov na ivotné prostredie
a èi bolo vykonané, alebo èi prebiehajú cezhranièné konzultácie pod¾a § 15,
5. o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok povolenia, ak je to aktuálne,
d) èas, miesto a spôsob, akým sa sprístupnia ïalie informácie o konaní, a podrobnosti zabezpeèenia
úèasti verejnosti v konaní.
(4) Ak o to poiada prísluný orgán, obec, ktorá je
úèastníkom konania pod¾a § 7, zverejní v mieste obvyklým spôsobom informácie a výzvy pod¾a odseku 3.
(5) Prísluný orgán, v prípade moných cezhranièných úèinkov úloiska, bez zbytoèného odkladu zale
informácie pod¾a odseku 3 písm. a) ministerstvu a obci,
ktorá je úèastníkom konania, a poiada ju, aby ich zverejnila na svojej úradnej tabuli a na internete, prípadne
aj iným v mieste obvyklým spôsobom.
(6) Zainteresovaná verejnos pod¾a odseku 2, ktorá
písomne oznámila svoj záujem zúèastni sa na konaní
pod¾a odseku 3 písm. b), má v konaní pod¾a § 7 postavenie zúèastnenej osoby.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzahuje na úloiská,
ktoré boli posudzované pod¾a osobitného predpisu.23)
(8) Prísluný orgán spôsobom pod¾a odseku 3 zverejní obsah rozhodnutia pod¾a § 7 vrátane jeho odôvodnenia.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa nevzahujú na
inertný aobný odpad a nezneèistenú zeminu, ktoré
pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z aby, úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané na úloisko
kategórie A.

) Zákon è. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umoòuje dobrovo¾ná úèas organizácií
v systéme spoloèenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).
25
) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení zákona è. 335/2007 Z. z.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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§9
Ukladanie aobných odpadov
do vyaených priestorov
(1) Ten, kto ukladá aobný odpad do vyaených
priestorov vytvorených povrchovou alebo podzemnou
abou alebo geologickým prieskumom loísk, na rekultivaèné alebo stavebné úèely, je povinný prija opatrenia na
a) zabezpeèenie stability ukladaného aobného odpadu,
b) zabránenie zneèisovania pôdy, podzemných vôd
a povrchových vôd,
c) zabezpeèenie monitorovania aobného odpadu a tej
èasti vyaeného priestoru, do ktorej sa aobný odpad ukladá.
(2) Na povinnosti pod¾a odseku 1 sa primerane vzahujú ustanovenia § 10 ods. 3, 5, odseku 6 písm. a), b)
a h) a odseku 8, § 11 ods. 4 a 5 a § 12 ods. 1 a 3.
(3) Na ukladanie iných odpadov ako aobných odpadov do vyaených priestorov sa vzahujú osobitné
predpisy.26)
§ 10
Výstavba a prevádzkovanie úloísk
(1) Na výstavbu a prevádzkovanie úloísk sa vzahujú
osobitné predpisy,27) ak tento zákon neustanovuje
inak.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný poveri riadením
úloiska odborne spôsobilú osobu a zabezpeèi potrebné kolenie a výcvik zamestnancov.28)
(3) Prevádzkovate¾ je povinný pri výstavbe nového
úloiska alebo pri zmene existujúceho úloiska
a) zabezpeèi vhodné umiestnenie úloiska najmä
s prihliadnutím na geologické, hydrologické, hydrogeologické, seizmické a geotechnické faktory a na
zloky ivotného prostredia chránené pod¾a osobitných predpisov,7)
b) navrhnú úloisko tak, aby spåòalo z krátkodobého
i dlhodobého h¾adiska poiadavky na prevenciu zneèisovania pôdy, ovzduia, podzemných vôd a povrchových vôd,
c) zabezpeèi úèinné zachytávanie kontaminovanej
vody a priesakovej kvapaliny z úloiska v súlade
s podmienkami povolenia,
d) zniova eróziu spôsobovanú vodou alebo vetrom, ak
je to technicky moné a ekonomicky únosné.
(4) Priesakovou kvapalinou je akáko¾vek kvapalina
presakujúca cez uloený aobný odpad a unikajúca
z úloiska alebo v òom uloená vrátane zneèistenej drenánej vody, ktorá môe nepriaznivo vplýva na ivotné
prostredie, ak sa vhodne neupraví.
(5) Úloisko musí by udriavané a riadené tak, aby
sa zabezpeèila jeho geotechnická stabilita a predilo sa
26

zneèisovaniu pôdy, vzduchu, podzemných vôd a povrchových vôd z krátkodobého i dlhodobého h¾adiska
a aby sa v èo najväèej miere obmedzilo pokodenie
krajiny.
(6) Prevádzkovate¾ je povinný
a) prija vhodné opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úloiska odborne spôsobilými osobami a na vèasné prijatie nápravných opatrení, ak výsledky monitoringu alebo kontrol naznaèujú
nestabilitu úloiska alebo kontamináciu pôdy alebo
vôd,
b) vykonáva u poèas prevádzky úloiska vhodné
opatrenia na budúce uzavretie úloiska a na rekultiváciu územia, ako aj pre etapu po uzavretí úloiska,
c) bez zbytoèného odkladu, najneskôr do 48 hodín od
zistenia, oznámi príslunému orgánu kadú udalos, ktorá by mohla ovplyvni stabilitu úloiska,
d) bez zbytoèného odkladu, najneskôr do 48 hodín od
zistenia, oznámi akéko¾vek závané negatívne environmentálne vplyvy, ktoré sa zistili monitoringom
alebo kontrolou pod¾a písmena a),
e) postupova pod¾a vnútorného havarijného plánu
v prípade vzniku závanej havárie alebo inej mimoriadne udalosti alebo ich bezprostrednej hrozby a plni pokyny prísluného orgánu, ktoré vyplývajú
z vonkajieho havarijného plánu,
f) znáa náklady na opatrenia pod¾a písmena e),
g) zasla príslunému orgánu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku pod¾a písmena a),
h) uchováva dokumentáciu z monitoringu a kontroly
úloiska pod¾a písmena a) spolu s dokumentáciou
o povolení úloiska a správami pod¾a písmena g)
najmenej 5 rokov nasledujúcich po roku uzavretia
úloiska tak, e v prípade zmeny prevádzkovate¾a
nový prevádzkovate¾ alebo obvodný úrad ivotného
prostredia pod¾a § 14 ods. 15 obdrí komplexné informácie týkajúce sa úloiska.
(7) Na posúdenie správy pod¾a odseku 6 písm. g) prísluný orgán môe zabezpeèi vypracovanie posudku
odborne spôsobilou osobou.28)
(8) Ustanovenia odseku 2 a odseku 6 písm. e) a g) sa
nevzahujú na inertný aobný odpad a nezneèistenú
zeminu, ktoré pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z aby,
úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané
na úloisko kategórie A.
(9) Ustanovenie odseku 6 písm. e) a g) sa nevzahujú
na aobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený
do kategórie nebezpeèného odpadu pod¾a osobitných
predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na úloisko kategórie A.

) § 2 ods. 11, 17 a 18, § 7, 21 a 22 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) § 41 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Z. z. v znení neskorích predpisov.
27
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§ 11
Postup pri uzatváraní úloiska a po jeho uzavretí
(1) Uzavrie úloisko mono len v súlade s povolením
prísluného orgánu pod¾a § 7.
(2) Úloisko je uzavreté, ak prísluný orgán
a) na základe oznámenia prevádzkovate¾a vykoná závereènú miestnu ohliadku,
b) vyhodnotí vetky správy a podklady predloené prevádzkovate¾om,
c) potvrdí, e územie ovplyvnené úloiskom bolo rekultivované, a
d) vydá rozhodnutie o uzavretí úloiska, ktorého súèasou sú aj podmienky pod¾a odsekov 4 a 5.
(3) Postupom pod¾a odseku 2 nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovate¾a vyplývajúce z povolenia pod¾a
odseku 1, z tohto zákona alebo z osobitných predpisov.29)
(4) Prevádzkovate¾ je povinný zabezpeèi vykonávanie potrebnej údrby, monitoringu, kontroly a nápravných opatrení po uzavretí úloiska v súlade s povolením pod¾a odseku 1.
(5) Prísluný orgán s prihliadnutím na stav a charakter úloiska a na miestne environmentálne podmienky
môe prevádzkovate¾ovi rozhodnutím nariadi, aby
a) zabezpeèil kontrolu úloiska aj po jeho uzavretí, najmä jeho fyzickú a chemickú stabilitu, a
b) vykonal opatrenia na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov uzavretého úloiska z h¾adiska ochrany vôd tak, aby
1. vetky objekty patriace k úloisku boli udriavané a monitorované pomocou kontrolných a meracích prístrojov, ktoré sú trvale pripravené na pouitie,
2. prepady, od¾ahèovacie kanály a odtoky tam, kde
to prichádza do úvahy, boli udriavané èisté a vo¾né.
(6) Miestnymi environmentálnymi podmienkami sú
charakter a stav ivotného prostredia v mieste situovania úloiska a v jeho okolí, ktoré môe by dotknuté nepriaznivými vplyvmi vyplývajúcimi z prevádzky úloiska alebo zo závanej havárie, s osobitným zrete¾om na
zloky ivotného prostredia chránené pod¾a osobitných
predpisov.7)
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2 písm. d) a na zlepenie poznatkov o správaní sa
úloiska a na òom uloených aobných odpadov.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa nevzahujú na
inertný aobný odpad a nezneèistenú zeminu, ktoré
pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z aby, úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané na úloisko
kategórie A.
(10) Ustanovenia odsekov 5 a 8 sa nevzahujú na aobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený do
kategórie nebezpeèného odpadu pod¾a osobitných
predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na úloisko kategórie A.
§ 12
Prevencia zhorenia stavu vôd
a zneèistenia ovzduia a pôdy
(1) Na zabezpeèenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd pod¾a osobitných predpisov je prevádzkovate¾ povinný, s prihliadnutím na charakter úloiska,
na vlastnosti naò ukladaných aobných odpadov a na
miestne environmentálne podmienky
a) vyhodnocova monos vzniku priesakovej kvapaliny a koncentráciu nebezpeèných látok v tejto kvapaline unikajúcej z úloiska poèas jeho prevádzky i po
jeho uzavretí a urèi hydrologickú bilanciu,
b) vykona opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
vzniku priesakovej kvapaliny a zneèistenia podzemných vôd, povrchových vôd a pôdy priesakovou kvapalinou,
c) zabezpeèi zber a úpravu odpadovej vody a priesakovej kvapaliny z úloiska tak, aby boli splnené limity
urèené na ich vypúanie.30)
(2) Prevádzkovate¾ je povinný prija opatrenia na prevenciu a obmedzenie emisií prachu a plynov z úloiska
poèas jeho prevádzky i po jeho uzavretí.31)
(3) Ustanovenia odseku 1 sa vzahujú primerane na
prípady ukladania aobných odpadov spä do vyaených priestorov, vytvorených povrchovou alebo podzemnou abou alebo geologickým prieskumom loísk,
ktoré budú po uzavretí zatopené.

(7) Na rieenie udalostí vzniknutých po uzavretí úloiska sa vzahujú povinnosti pod¾a § 10 ods. 6 písm. c)
a f) obdobne.

(4) Prevádzkovate¾ je povinný pre odkalisko, ktoré obsahuje kyanid, zabezpeèi, aby sa koncentrácia kyanidu rozloite¾ného v slabej kyseline zníila na èo najniiu úroveò pouitím najlepích dostupných techník;
pritom sa nesmú prekroèi limity pod¾a § 29 ods. 8.

(8) Prevádzkovate¾ po uzavretí úloiska je povinný
v lehotách urèených prísluným orgánom zasla mu
súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol
pod¾a odsekov 4 a 5 na preukázanie plnenia rozhodnutia o povolení pod¾a § 7 alebo rozhodnutia pod¾a odseku

(5) Prísluný orgán môe v odôvodnenom prípade
s prihliadnutím na osobitné podmienky na mieste nakladania s aobným odpadom nariadi prevádzkovate¾ovi, aby pomocou analýzy rizika preukázal, e limity
pod¾a odseku 4 sa nemusia ïalej zniova.

29

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, Obèiansky zákonník.
30
) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú poiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia odpadových a osobitných vôd.
31
) Zákon è. 478/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(6) Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzahujú na inertný aobný odpad a nezneèistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej
banským spôsobom, alebo z aby, úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané na úloisko kategórie A.
§ 13
Výnimky
(1) Prísluný orgán môe na základe iadosti prevádzkovate¾a povoli výnimku z § 5 ods. 2, 3 a 4, § 9
ods. 1 a 2, § 10 ods. 2 a 6 a § 11 ods. 2, 4, 5, 7 a 8 týkajúcu sa ukladania aobného odpadu, ktorý nie je nebezpeèný a vzniká pri geologickom prieskume loísk nerastov, okrem loísk ropy a zemného plynu, kamennej
soli, draselných solí, brómových solí a jódových solí,
ako aj ukladania nezneèistenej zeminy a aobného odpadu, ktorý nie je nebezpeèný a pochádza z aby,
úpravy a skladovania raeliny.
(2) Pri povo¾ovaní výnimky pod¾a odseku 1 sa prihliada najmä na mnostvo a vlastnosti vzniknutého aobného odpadu, umiestnenie a kontrukciu úloiska a na
miestne environmentálne podmienky v jeho okolí tak,
aby boli splnené základné povinnosti pod¾a § 3.
§ 14
Úèelová finanèná rezerva
(1) Prevádzkovate¾ je povinný pred zaèatím prevádzky úloiska a poèas prevádzky úloiska vytvára úèelovú finanènú rezervu, ktorej prostriedky sa pouijú na
uzavretie úloiska, jeho monitorovanie po jeho uzavretí, na rekultiváciu úloiska a rekultiváciu územia
ovplyvneného úloiskom. Prevádzkovate¾, ktorý prevádzkuje viac úloísk, vytvára úèelovú finanènú rezervu pre kadé úloisko osobitne.
(2) Úèelová finanèná rezerva sa vytvára roène na archu výdavkov32) vo výke urèeného podielu z celkových
nákladov na uzavretie úloiska, monitorovanie úloiska po jeho uzavretí a rekultiváciu územia. Výka úèelovej finanènej rezervy sa pod¾a potreby aktualizuje.
(3) Pri výpoète roènej výky úèelovej finanènej rezervy sa vychádza z návrhu plánu na uzavretie úloiska
schváleného ako súèas plánu nakladania pod¾a § 5.
Roèná výka úèelovej finanènej rezervy sa vypoèíta takto:
R = CN : ,
kde
R je odvod na tvorbu úèelovej finanènej rezervy
v eurách za rok,
CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investièné náklady na uzavretie a rekultiváciu úloiska a prevádzkové náklady na monitorovanie
úloiska po jeho uzavretí,
 je plánovaná ivotnos úloiska pri zaèatí tvorby
32
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úèelovej finanènej rezervy pod¾a tohto zákona
v èase výpoètu v rokoch.
(4) Pri úloiskách, ktorých ivotnos v èase nadobudnutia úèinnosti tohto zákona je kratia ako desa rokov,
prevádzkovate¾ na tvorbu úèelovej finanènej rezervy odvádza roène najmenej 10 % projektovou dokumentáciou
navrhovaných investièných a prevádzkových nákladov
na uzavretie a rekultiváciu úloiska a na jeho monitorovanie po uzavretí.
(5) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu sa
vedú na osobitnom úète prevádzkovate¾a tak, aby boli
v kadom èase dostupné na úèel pod¾a odseku 1. Prevádzkovate¾ je pred odvedením prvej splátky úèelovej finanènej rezervy povinný zabezpeèi vytvorenie osobitného úètu, na ktorý bude prostriedky úèelovej
finanènej rezervy kadoroène odvádza, a zároveò zabezpeèi viazanos pouitia prostriedkov úèelovej finanènej rezervy na úèel uvedený v odseku 1. Vytvorenie tohto úètu oznámi do 30 dní príslunému orgánu.
(6) Prevádzkovate¾ odvedie roènú výku prostriedkov
úèelovej finanènej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(7) Prostriedky úèelovej finanènej rezervy mono poui po vydaní písomného súhlasu prísluného orgánu,
ktorý povolil uzavretie úloiska pod¾a § 7 a 11, na èinnos, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky
úèelovej finanènej rezervy mono èerpa do výky urèenej v písomnom súhlase, ktorým prísluný orgán vopred potvrdí oprávnenos èerpania týchto prostriedkov. Tento postup sa neuplatní v prípadoch, keï
prevádzkovate¾ plní povinnos pod¾a odseku 11 alebo
obvodný úrad ivotného prostredia plní povinnos pod¾a odseku 13, alebo keï je vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy u oprávnený vo¾ne s nimi naklada pod¾a odseku 14.
(8) Ak prevádzkovate¾ pouil prostriedky úèelovej finanènej rezervy v rozpore s písomným súhlasom pod¾a
odseku 7, je povinný ich bezodkladne vráti spä na
osobitný úèet pod¾a odseku 5. Tým nie je dotknutá jeho
zodpovednos pod¾a § 27 ods. 3.
(9) Ak sa prevádzkovate¾ rozhodol pred uzavretím, rekultiváciou alebo monitorovaním úloiska po jeho
uzavretí ukonèi svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dòu predchádzajúcemu deò
vstupu do likvidácie alebo deò zruenia ivnostenského oprávnenia33) vetky práva a povinnosti súvisiace
s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úloiska
na obvodný úrad ivotného prostredia, v ktorého obvode sa prevaná èas úloiska nachádza; na tento obvodný úrad ivotného prostredia prejde dòom prechodu
práv a povinností aj právo naklada s prostriedkami vytvorenej úèelovej finanènej rezervy v súlade s odsekom 7.
(10) Ak bol na prevádzkovate¾a vyhlásený konkurz,
návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkovate¾ovi povolená retrukturalizácia34) pred ukonèením uzavretia,

) § 19 a 20 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 70 a 75 Obchodného zákonníka, § 15 a 15e zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov, § 57
a 59 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
34
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
33
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rekultivácie alebo monitorovania úloiska po jeho
uzavretí, prechádzajú ku dòu predchádzajúcemu deò
právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení retrukturalizácie vetky práva a povinnosti súvisiace
s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úloiska
po jeho uzavretí na obvodný úrad ivotného prostredia,
v ktorého obvode sa nachádza prevaná èas úloiska;
na tento obvodný úrad ivotného prostredia prejde
dòom prechodu práv a povinností aj právo naklada
s prostriedkami vytvorenej úèelovej finanènej rezervy
v súlade s odsekom 7.
(11) Prevádzkovate¾ uvedený v odseku 9 alebo odseku
10 je povinný deò pred vstupom do likvidácie alebo najneskôr v deò zruenia ivnostenského oprávnenia alebo právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu,
uznesenia o zamietnutí návrhu na konkurz pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení retrukturalizácie previes prostriedky vytvorenej úèelovej finanènej rezervy na úèet obvodného úradu ivotného
prostredia, na ktorý prechádza právo naklada s týmito
prostriedkami.
(12) V deò nadobudnutia právoplatnosti uznesenia
o zruení konkurzu34) prechádzajú na prevádzkovate¾a
spä vetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím,
rekultiváciou a monitorovaním úloiska po jeho uzavretí vrátane práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy, ktoré preli na obvodný úrad ivotného prostredia; to neplatí, ak sa v dôsledku zruenia
konkurzu prevádzkovate¾ zruuje pod¾a osobitného
predpisu.35) Prechod práv a povinností súvisiacich
s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úloiska
vrátane prechodu práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy z obvodného úradu ivotného
prostredia na prevádzkovate¾a oznámi obvodnému
úradu ivotného prostredia prevádzkovate¾ bezodkladne.
(13) Obvodný úrad ivotného prostredia, na ktorý preli práva a povinnosti vrátane práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy pod¾a odseku 10,
je povinný previes prevedené prostriedky úèelovej finanènej rezervy na osobitný úèet prevádzkovate¾a pod¾a odseku 5 do 14 dní od doruèenia oznámenia pod¾a
odseku 12.
(14) Vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy
je po skonèení monitorovania úloiska v lehote urèenej
v rozhodnutí o povolení uzavretia úloiska pod¾a § 7
oprávnený na základe súhlasu prísluného orgánu
s nevyèerpanou èiastkou úèelovej finanènej rezervy
vo¾ne naklada.
(15) Prevádzkovate¾ alebo obvodný úrad ivotného
prostredia, na ktorý preli práva a povinnosti súvisiace
s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úloiska,
sú povinní umoni orgánom tátneho dozoru vykona
35
36
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kontrolu správnosti tvorby úèelovej finanènej rezervy
a správnosti jej èerpania.
(16) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu nemôu by postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou pod¾a osobitných predpisov.36)
(17) Pri zmene prevádzkovate¾a je prevádzkovate¾ povinný previes v plnej výke finanèné prostriedky úèelovej finanènej rezervy predmetného úloiska na úèet
úèelovej finanènej rezervy nového prevádzkovate¾a,
a to do 45 dní odo dòa, keï ku zmene prevádzkovate¾a
dolo.
(18) Ustanovenia odsekov 1 a 17 sa nevzahujú na
inertný aobný odpad a nezneèistenú zeminu, ktoré
pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z aby, úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané na úloisko
kategórie A, ani na aobný odpad, ktorý nie je inertný
a nie je zaradený do kategórie nebezpeèného odpadu
pod¾a osobitných predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na
úloisko kategórie A.
§ 15
Cezhranièné úèinky
(1) Ak prísluný orgán pri povo¾ovaní úloiska kategórie A pod¾a § 7 zistí, e úloisko pravdepodobne bude
ma nepriaznivé úèinky na ivotné prostredie a z neho
vyplývajúce riziká na zdravie ¾udí na území iného tátu
(ïalej len dotknutá strana), alebo ak o to dotknutá
strana poiada, prísluný orgán preruí konanie a bezodkladne informuje o tom ministerstvo. Ministerstvo
bezodkladne informuje dotknutú stranu, zale jej informácie o iadosti pod¾a § 7 a 8 a dohodne s òou ïalí
postup.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 slúia ako základ pre
konzultácie medzi Slovenskou republikou a dotknutou
stranou. Rozsah a spôsob tohto informovania a konzultácií, ako aj postup v prípadoch pod¾a odseku 4 upravia
na základe vzájomnosti a rovnocennosti medzitátne
zmluvy, a to aj pre prípady, keï sa úloisko s cezhraniènými úèinkami nachádza na území iného tátu (ïalej
len strana pôvodu) a Slovenská republika je dotknutou stranou.
(3) V rámci medzitátnych zmlúv pod¾a odseku 2 prísluný orgán zabezpeèí, e v prípadoch uvedených v odseku 1 sa iados a ïalie informácie sprístupnia na
vhodné èasové obdobie aj verejnosti dotknutej strany,
ktorá môe by ovplyvnená cezhranièným vplyvom, na
podanie pripomienok. Pri posudzovaní pripomienok
verejnosti sa primerane pouije § 8.
(4) Ak vznikne závaná havária na úloisku kategórie
A, ktorej úèinky môu presiahnu hranice tátu, alebo
bezprostredná hrozba takejto havárie, prísluný orgán,
ktorému bola závaná havária nahlásená pod¾a § 10
ods. 6 písm. c), bezodkladne informuje o tom minister-

) § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
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stvo. Ministerstvo bezodkladne informuje dotknutú
stranu a dohodne s òou ïalí postup.
(5) Ak je Slovenská republika dotknutou stranou
a ministerstvo sa dozvie z oznámenia pod¾a odseku 4,
z oznámenia strany pôvodu alebo iným hodnoverným
spôsobom o moných cezhranièných úèinkoch úloiska umiestneného na území strany pôvodu alebo o vzniku závanej havárie na takomto úloisku, bezodkladne
vstúpi do kontaktu so stranou pôvodu a dohodne s òou
ïalí postup.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa nevzahujú na
inertný aobný odpad a nezneèistenú zeminu, ktoré
pochádzajú z banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z aby, úpravy a skladovania raeliny a ktoré nie sú ukladané na úloisko
kategórie A, ani na aobný odpad, ktorý nie je inertný
a nie je zaradený do kategórie nebezpeèného odpadu
pod¾a osobitných predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na
úloisko kategórie A.
§ 16
Informaèný systém nakladania
s aobným odpadom
(1) Na zabezpeèenie zhromaïovania údajov a poskytovania informácií o nakladaní s aobným odpadom sa
vytvára a aktualizuje informaèný systém nakladania
s aobným odpadom (ïalej len informaèný systém).
Informaèný systém je súèasou informaèného systému
verejnej správy.37)
(2) Informaèný systém obsahuje
a) register prevádzkovaných úloísk, na ktoré sa vzahuje tento zákon, vrátane ich kategorizácie,
b) register uzavretých úloísk a opustených úloísk,
c) register prevádzkovate¾ov, na ktorých sa vzahuje
tento zákon,
d) register dokumentov obsahujúcich databázy
1. plánov nakladania pod¾a § 5,
2. vydaných povolení pod¾a § 7,
3. súhrnných správ o výsledkoch monitoringu
a kontrol úloísk pod¾a § 10 ods. 6 písm. g),
4. súhrnných správ zasielaných Európskej komisii
pod¾a § 18 ods. 2 písm. a) piateho bodu,
e) register závaných havárií, ku ktorým dolo na úloiskách,
f) informácie o najlepích dostupných technikách.8)
(3) Register pod¾a odseku 2 písm. b) vytvorí ministerstvo do 1. mája 2012.
(4) Informaèný systém prevádzkuje, tvrroène aktualizuje a jeho obsah sprístupòuje ministerstvo. Ministerstvo môe poveri plnením týchto úloh právnickú
osobu, ktorej je zriaïovate¾om.
(5) Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami alebo spravujúce
majetok tátu, obcí alebo vyích územných celkov sú
povinné na výzvu prevádzkovate¾a informaèného systému poskytova údaje a informácie týkajúce sa údajov
uvedených v odseku 2, ako aj stavu ivotného prostre37
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dia na území ovplyvnenom úloiskom. Údaje a informácie sa poskytujú bezplatne.
tátna správa na úseku
nakladania s aobným odpadom
§ 17
Orgány tátnej správy
tátnu správu na úseku nakladania s aobným odpadom pod¾a tohto zákona vykonávajú:
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
c) Slovenská inpekcia ivotného prostredia,
d) krajské úrady ivotného prostredia,
e) obvodné úrady ivotného prostredia,
f) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady,
g) stavebné úrady.
§ 18
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredný orgán tátnej správy na
úseku nakladania s aobnými odpadmi.
(2) Ministerstvo
a) vo veciach nakladania s aobným odpadom, ktorý
nevznikol pri banskej èinnosti alebo pri èinnosti vykonávanej banským spôsobom,
1. riadi a kontroluje výkon tátnej správy,
2. je orgánom tátneho dozoru vo veciach nakladania s aobným odpadom (ïalej len tátny dozor),
3. zabezpeèuje koordináciu úloh s príslunými
ústrednými orgánmi tátnej správy Slovenskej
republiky a orgánmi Európskej únie,
4. plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu
informácií pod¾a medzinárodných zmlúv, ktorými
je Slovenská republika viazaná,
5. plní úlohy vyplývajúce z èlenstva Slovenskej republiky v Európskej únii a podáva správy o plnení
úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho
spoloèenstva a Európskej únie,
b) prevádzkuje informaèný systém pod¾a § 16,
c) zabezpeèuje inventarizáciu uzavretých úloísk aobných odpadov a opustených úloísk aobných
odpadov pod¾a § 16 ods. 2 písm. b),
d) zabezpeèuje konzultácie a spoluprácu v prípade cezhranièných úèinkov úloísk pod¾a § 15.
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví
a) podrobnosti o inertných odpadoch pod¾a § 2
písm. d),
b) podrobnosti o kategorizácii úloísk pod¾a § 4,
c) prahové hodnoty pod¾a § 4 ods. 12 písm. b) a c),
d) obsah vnútorného havarijného plánu pod¾a § 6,
e) opis vlastností aobného odpadu pod¾a § 5 ods. 3
písm. b),

) 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.
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f) opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu
úloiska pod¾a § 10 ods. 6 písm. a),
g) postup zniovania koncentrácie kyanidu v aobnom odpade ukladanom na odkalisko vrátane urèenia metód jej zisovania a limitnej koncentrácie slabej kyseliny pod¾a § 12 ods. 4,
h) podrobnosti o výpoète úèelovej finanènej rezervy
pod¾a § 14.

d)

§ 19
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo
veciach nakladania s aobným odpadom, ktorý vznikol pri banskej èinnosti alebo pri èinnosti vykonávanej
banským spôsobom,
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy,
b) je orgánom tátneho dozoru pod¾a § 26,
c) zabezpeèuje koordináciu úloh s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy Slovenskej republiky
a orgánmi Európskej únie,
d) plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií pod¾a medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná,
e) plní úlohy vyplývajúce z èlenstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti nakladania s aobnými odpadmi a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoloèenstva
a Európskej únie v tejto oblasti.
§ 20
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
a) je orgánom tátneho dozoru pod¾a § 26,
b) ukladá pokuty pod¾a § 27.

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
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riaïuje potrebné opatrenia pod¾a § 10 ods. 6 písm. c)
a g) a § 11 ods. 8 týkajúce sa úloiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej
èinnosti a zabezpeèí vypracovanie znaleckého posudku pod¾a § 10 ods. 7 týkajúceho sa takéhoto odkaliska,
vydáva súhlas s uzavretím úloiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej èinnosti a nariaïuje vykonanie potrebných opatrení na
takomto odkalisku po jeho uzavretí pod¾a § 11
ods. 2, 4, 5 a 8,
nariaïuje preukázanie dôvodov, pre ktoré nie je potrebné zniova limity koncentrácie kyanidu v aobnom odpade ukladanom na úloisko, ktorým je odkalisko pod¾a § 12 ods. 5, okrem odkaliska
vzniknutého pri banskej èinnosti,
prijíma oznámenie prevádzkovate¾a o vytvorení osobitného úètu na odvádzanie úèelovej finanènej rezervy pre úloisko, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej èinnosti, kadoroène
kontroluje výku odvedených prostriedkov a vydáva
súhlas na èerpanie prostriedkov z tohto úètu pod¾a
§ 14 ods. 5 a 7,
informuje ministerstvo pod¾a § 15 ods. 1 a 4 o skutoènostiach nasvedèujúcich tomu, e prevádzka
úloiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska
vzniknutého pri banskej èinnosti, ktoré je úloiskom
kategórie A, alebo závaná havária vzniknutá na takomto odkalisku môe ma významný cezhranièný
vplyv,
poskytuje potrebné údaje do informaèného systému
pod¾a § 16,
je orgánom tátneho dozoru pod¾a § 26,
ukladá pokuty pod¾a § 27,
plní ïalie úlohy vo veciach nakladania s aobným
odpadom pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov.38)

§ 21

§ 23

Krajský úrad ivotného prostredia

Hlavný banský úrad

Krajský úrad ivotného prostredia
a) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných úradov ivotného prostredia vydaným pod¾a
tohto zákona,
b) je orgánom tátneho dozoru pod¾a § 26.

Hlavný banský úrad
a) rozhoduje po prerokovaní s ministerstvom v prípade
pochybnosti, èi ide o aobný odpad, na ktorý sa
vzahuje tento zákon,
b) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaným pod¾a tohto zákona,
c) je orgánom tátneho dozoru pod¾a § 26.

§ 22
Obvodný úrad ivotného prostredia
Obvodný úrad ivotného prostredia
a) rozhoduje o zaradení úloiska, ktorým je odkalisko,
do zodpovedajúcej kategórie pod¾a § 4 okrem
odkaliska vzniknutého pri banskej èinnosti,
b) povo¾uje zriadenie, uívanie, zmeny a uzavretie úloiska, ktorým je odkalisko pod¾a § 7 ods. 1 a 3, 5 a
7 a § 8, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej
èinnosti,
c) prijíma oznámenia a správy prevádzkovate¾ov a na38

§ 24
Obvodný banský úrad
Obvodný banský úrad
a) rozhoduje pod¾a § 13 ods. 1 o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,
b) rozhoduje o zaradení úloiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej èinnosti, do zodpovedajúcej kategórie pod¾a § 4,

) Napríklad zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 478/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave enviromentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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c) schva¾uje plán nakladania a jeho zmeny pod¾a § 5,
d) povo¾uje zriadenie, uívanie, zmeny a uzavretie úloiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri
banskej èinnosti, pod¾a § 7 a 8,
e) prijíma oznámenia a správy prevádzkovate¾ov a nariaïuje potrebné opatrenia pod¾a § 10 ods. 6 písm. c)
a g) a § 11 ods. 8 týkajúce sa úloiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej èinnosti, a zabezpeèí vypracovanie znaleckého posudku pod¾a
§ 10 ods. 7 týkajúceho sa takéhoto odvalu a odkaliska,
f) vydáva súhlas s uzavretím úloiska, ktorým je odval
a odkalisko, vzniknuté pri banskej èinnosti, a nariaïuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odvale a odkalisku po jeho uzavretí pod¾a § 11 ods. 2, 4,
5 a 8,
g) prijíma oznámenie prevádzkovate¾a o vytvorení osobitného úètu na odvádzanie úèelovej finanènej rezervy pre úloisko, ktorým je odval a odkalisko,
vzniknuté pri banskej èinnosti, kadoroène kontroluje výku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas
na èerpanie prostriedkov z tohto úètu pod¾a § 14
ods. 5 a 7,
h) informuje ministerstvo pod¾a § 15 ods. 1 a 4 o skutoènostiach nasvedèujúcich tomu, e prevádzka
úloiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri
banskej èinnosti, ktoré sú úloiskom kategórie A,
alebo závaná havária vzniknutá na takomto odvale
alebo odkalisku môe ma významný cezhranièný
vplyv,
i) poskytuje potrebné údaje do informaèného systému
pod¾a § 16,
j) je orgánom tátneho dozoru pod¾a § 26,
k) ukladá pokuty pod¾a § 27,
l) plní ïalie úlohy vo veciach nakladania s aobným
odpadom pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov.39)
§ 25
Stavebný úrad
Stavebný úrad vo veciach nakladania s aobným odpadom pod¾a osobitných predpisov40) pri povo¾ovaní
úloísk
a) vydáva územné rozhodnutie pre úloisko zriaïované
v súvislosti s abou výhradného loiska mimo urèeného dobývacieho priestoru,
b) vydáva územné rozhodnutie pre úloisko zriaïované
v súvislosti s abou loiska nevyhradeného nerastu,41)
c) vydáva územné rozhodnutie a povolenie aobných
a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác pod¾a
osobitných predpisov40) pre úloisko zriaïované
v súvislosti s abou raeliny,
d) rozhoduje pod¾a § 13 ods. 1 o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona.
39
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§ 26
tátny dozor
(1) tátnym dozorom sa zisuje plnenie povinností
ustanovených týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými na jeho základe.
(2) Pri výkone tátneho dozoru sa postupuje primerane pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti
v tátnej správe.42)
(3) Orgány vykonávajúce tátny dozor pod¾a § 20, 22
a 24 koordinujú svoju èinnos a plánujú výkon kontrolnej èinnosti tak, aby sa na kadom úloisku kategórie A
vykonala kontrola najmenej raz za 12 mesiacov a na
kadom úloisku kategórie B najmenej raz za 48 mesiacov.
(4) Ak orgán tátneho dozoru zistí poruenie povinností prevádzkovate¾om, je oprávnený pod¾a závanosti
zistených skutoèností písomne nariadi
a) zachovanie pôvodného stavu a do objasnenia veci
alebo zdokumentovania stavu v èase výkonu kontroly,
b) vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov
ihneï alebo v lehote ním urèenej vrátane zákazu alebo obmedzenia vykonávania urèitej èinnosti, ktorá
je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutím
vydaným na jeho základe.
(5) Zamestnanec orgánu tátnej správy vykonávajúci
tátny dozor je oprávnený
a) vykona zisovania,
b) odobra vzorky,
c) poui technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených
skutoèností potrebných na výkon tátneho dozoru.
(6) Prevádzkovate¾ je povinný
a) zamestnancovi orgánu tátnej správy vykonávajúcemu tátny dozor
1. umoni pouívanie technických prostriedkov na
úèel pod¾a odseku 5 písm. c),
2. poskytnú úplné a pravdivé informácie súvisiace
s nakladaním s aobným odpadom,
b) zdra sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán tátneho dozoru.
§ 27
Správne delikty
(1) Pokutu do 7 000 eur uloí prísluný orgán prevádzkovate¾ovi, ktorý
a) nepredloí na schválenie príslunému orgánu plán
nakladania pod¾a § 5 alebo jeho zmenu alebo schválený plán nakladania neplní,
b) nezabezpeèí pre úloisko kategórie A hodnotenie rizika, nevypracuje plán prevencie závaných havárií
a neustanoví odborne spôsobilú osobu na kontrolu

) Napríklad zákon è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
40
) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
41
) § 7 zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
42
) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
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jej plnenia, nezavedie systém riadenia bezpeènosti
alebo nevypracuje vnútorný havarijný plán pod¾a § 6
ods. 4 písm. d),
neposkytne príslunému orgánu potrebné podklady
na vypracovanie vonkajieho havarijného plánu
pod¾a § 6 ods. 9,
nezabezpeèí informovanie verejnosti pod¾a § 6 ods. 5
a 6,
nepoverí riadením prevádzky úloiska odborne spôsobilú osobu alebo nezabezpeèí potrebné kolenie
a výcvik zamestnancov pod¾a § 10 ods. 2,
nevykonáva u poèas prevádzky úloiska vhodné
opatrenia pod¾a § 10 ods. 6 písm. b),
nezale príslunému orgánu súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol pod¾a § 10 ods. 6
písm. g) alebo pod¾a § 11 ods. 8,
neoznámi príslunému orgánu vytvorenie osobitného úètu na tvorbu úèelovej finanènej rezervy pod¾a
§ 14 ods. 5,
neumoní zamestnancovi orgánu tátnej správy vykonávajúcemu tátny dozor pouívanie technických
prostriedkov pod¾a § 26 ods. 5 písm. c) a neposkytne
úplné a pravdivé informácie súvisiace s nakladaním
s aobným odpadom pod¾a § 26 ods. 6 písm. a) druhého bodu,
neumoní orgánom tátneho dozoru vykona kontrolu správnosti tvorby úèelovej finanènej rezervy
a správnosti jej èerpania pod¾a § 14 ods. 15.

(2) Pokutu do 20 000 eur uloí prísluný orgán prevádzkovate¾ovi, ktorý
a) uloí aobný odpad alebo ho ponechá na inom mieste ako na mieste na to urèenom pod¾a § 3 ods. 1 tohto
zákona,
b) nakladá s aobným odpadom v rozpore s poiadavkami § 3 ods. 2 a 4,
c) nepoiada prísluný orgán o zaradenie úloiska pod¾a § 4 ods. 10,
d) neplní vnútorný havarijný plán pod¾a § 6 ods. 4
písm. d),
e) nepoiada prísluný orgán o povolenie zriadenia,
uívania, zmeny a uzavretia úloiska alebo neplní
podmienky povolenia pod¾a § 7,
f) neplní povinnosti pod¾a § 9 pri ukladaní aobných
odpadov alebo iných odpadov do vyaených priestorov,
g) neplní pri prevádzke úloiska povinnosti pod¾a § 10
ods. 3, 5 a odseku 6 písm. a),
h) neoznámi príslunému orgánu udalosti a skutoènosti pod¾a § 10 ods. 6 písm. c) a e) alebo § 11 ods. 7,
i) neuchováva dokumentáciu pod¾a § 10 ods. 6
písm. h),
j) postupuje pri uzavieraní úloiska v rozpore s § 11
ods. 1 a 3,
k) nezabezpeèí potrebný monitoring, kontrolu a ïalie
opatrenia po uzavretí úloiska pod¾a § 11 ods. 4 a 5,
l) neplní povinnosti na ochranu vôd, ovzduia a pôdy
pod¾a § 12 ods. 1 a 2,
m) nezabezpeèí zníenie koncentrácie kyanidu rozloite¾ného v slabej kyseline v aobnom odpade ukladanom na odkalisko v súlade s § 12 ods. 4 a 5 a v lehotách pod¾a § 29 ods. 9,
43
44
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n) nezdrí sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán tátneho dozoru, alebo neplní ïalie opatrenia
nariadené prísluným orgánom.
(3) Pokutu do 170 000 eur uloí prísluný orgán prevádzkovate¾ovi, ktorý neplní povinnosti ustanovené
v § 14 okrem povinností ustanovených v § 14 ods. 5 poslednej vete a odseku 15.
(4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos a èas trvania protiprávneho konania, na rozsah
ohrozenia zdravia ¾udí a ivotného prostredia, prípadne na mieru ich pokodenia.
(5) Prísluný orgán môe v rozhodnutí o uloení pokuty súèasne uloi, aby boli v urèenej lehote vykonané
opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak prevádzkovate¾ v urèenej lehote tieto opatrenia
nevykoná, môe mu prísluný orgán uloi ïaliu pokutu a do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch
1 a 3. Ïaliu pokutu môe prísluný orgán uloi v lehote do jedného roka odo dòa, keï mal prevádzkovate¾
vykona opatrenia na nápravu urèené v rozhodnutí
o uloení pokuty.
(6) Ak prevádzkovate¾ opätovne poruí poèas jedného
roka od právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty
pod¾a tohto zákona povinnos, za ktorú mu bola pokuta
uloená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloí mu
prísluný orgán ïaliu pokutu a do dvojnásobku
sumy ustanovenej v odsekoch 1 a 3.
(7) Konanie pod¾a odsekov 1 a 3 mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa prísluný orgán dozvedel
o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti. Konanie
pod¾a odsekov 5 a 6 mono zaèa do jedného roka odo
dòa, keï mal prevádzkovate¾ vykona opatrenia na nápravu urèené v rozhodnutí pod¾a odseku 5, alebo odo
dòa, keï prevádzkovate¾ opätovne poruil povinnosti
alebo nesplnil opatrenia na nápravu urèené v rozhodnutí pod¾a odseku 6. Uloením pokuty nie je dotknutá
povinnos vykona opatrenie na nápravu ani zodpovednos za náhradu spôsobenej kody.43)
(8) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená, ak
v tomto rozhodnutí nie je urèená dlhia lehota jej splatnosti.
(9) Konanie o uloení pokuty uskutoèní prísluný orgán, ktorý ako prvý zistil poruenie povinností, a bezodkladne oznámi túto skutoènos ostatným prísluným orgánom.
(10) Výnos z pokuty je príjmom Environmentálneho
fondu.44)
§ 28
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na postup pod¾a § 4 a § 5 ods. 6 a 9.

) Zákon è. 359/2007 Z. z.
) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Prechodné a závereèné ustanovenia
§ 29
Prechodné ustanovenia
(1) Správne konania vo veciach aobných odpadov
zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa
dokonèia pod¾a veobecne záväzných právnych
predpisov45) úèinných v èase zaèatia konania.

(9) Ustanovenia § 5, § 6 ods. 4, 7 a 9 a odseku 11, § 7,
8 a 14 sa nevzahujú na úloiská,
a) na ktoré sa prestal uklada aobný odpad pred
1. májom 2006,
b) na ktorých sa ukonèuje proces ich uzatvárania v súlade s doteraz platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami vydanými na ich vykonanie a
c) ktoré budú definitívne uzavreté do 31. decembra
2010.

(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajích rozhodnutí zostávajú v platnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Prevádzkovate¾ úloiska, na ktoré sa vzahuje tento zákon, je povinný do
a) 31. marca 2009 poda príslunému orgánu iados
pod¾a § 4 ods. 10 na zaradenie úloiska do príslunej
kategórie,
b) 31. decembra 2009 predloi na schválenie príslunému orgánu plán nakladania pod¾a § 5.
(4) Prísluný orgán rozhodne o iadosti pod¾a odseku
3 do troch mesiacov od jej doruèenia.
(5) Prevádzkovate¾ úloiska kategórie A je povinný
pod¾a § 6
a) v lehote iestich mesiacov odo dòa zaradenia úloiska do kategórie A pod¾a odseku 4
1. zabezpeèi hodnotenie rizika,
2. vypracova plán prevencie závaných havárií
a ustanovi odborne spôsobilú osobu na vykonávanie jej pravidelnej kontroly,
3. zavies systém riadenia bezpeènosti,
b) v lehote 12 mesiacov odo dòa zaradenia úloiska do
kategórie A pod¾a odseku 4
1. vypracova vnútorný havarijný plán,
2. predloi príslunému orgánu podklady na vypracovanie vonkajieho havarijného plánu.
(6) Úloiská, ktorým sa do úèinnosti tohto zákona
udelilo povolenie na ich prevádzku alebo ktoré sú u
k tomuto dátumu v prevádzke, musia spåòa vetky poiadavky tohto zákona najneskôr do 1. mája 2012 okrem povinnosti vytvára úèelovú finanènú rezervu pod¾a § 14 ods. 1, ktorá musí by splnená do 1. mája
2014.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzahuje na úloiská,
ktoré boli uzavreté do úèinnosti tohto zákona.
(8) Koncentrácia kyanidu rozloite¾ného v slabej kyseline v mieste vypúania kalu z úpravárenského zariadenia nesmie prekroèi
a) pri odkaliskách, ktorým sa do úèinnosti tohto zákona udelilo povolenie na ich prevádzku alebo ktoré sú
u k tomuto dátumu v prevádzke,
1. 50 ppm od úèinnosti tohto zákona,
2. 25 ppm od 1. mája 2013,
3. 10 ppm od 1. mája 2018,
b) pri odkaliskách, ktorým sa udelilo povolenie po
1. máji 2008, 10 ppm.
45
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§ 30
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 83b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Rovnako
daòovej exekúcii nepodliehajú prostriedky tvoriace
úèelovú finanènú rezervu pod¾a osobitného zákona.15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 14 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

) Zákon è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
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Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona
è. 252/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 568/2005 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z. a zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) informuje obyvate¾stvo a verejnos pod¾a § 15a..
2. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová o postupe pri mimoriadnej udalosti nahrádzajú slovami a verejnos pod¾a § 15a.

b) informácie o monom rozsahu mimoriadnej udalosti
a následkov na postihnutom území a ivotnom prostredí,
b) nebezpeèné vlastnosti a oznaèenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobi mimoriadnu udalos,
c) informácie o spôsobe varovania obyvate¾stva a o záchranných prácach,
d) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
e) podrobnosti o tom, kde sa dajú získa ïalie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvate¾stva,
f) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutoèností.18a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorích predpisov..

Doterají odkaz 18a sa oznaèuje ako odkaz 18b.

3. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§ 15a
(1) Informácie pre verejnos vyplývajúce z plnenia povinností pod¾a § 14 ods. 1 písm. p) a § 15 ods. 1 písm. a)
sa trvalo zverejòujú na internetovej stránke alebo na
verejnej tabuli s uvedením 30-dòovej lehoty, dokedy
môe dotknutá verejnos podáva pripomienky. Opodstatnené pripomienky sa primerane zoh¾adnia pri
spracovaní plánu ochrany obyvate¾stva. Informácie sa
prehodnocujú a v prípade potreby aktualizujú; v aktualizovanej forme sa zverejòujú najmenej raz za tri roky.
(2) Informácie pre verejnos zahàòajú najmä
a) informácie o zdroji ohrozenia,
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4. V poznámke pod èiarou k odkazu 18b sa na konci
pripája táto citácia: § 6 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..
5. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
§ 36a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
6. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:

Príloha
k zákonu è. 42/1994 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu, ktorou sa mení a dopåòa smernica 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006)..
Èl. IV
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
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

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.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z. a
495/2008 Z. z. sa dopåòa takto:

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

1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti X. ivotné prostredie sa za poloku 172 vkladajú poloky
172a a 172d, ktoré znejú:
Poloka 172a
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska
do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia,
uívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) ...........35 eur
Poloka 172c

Poznámka pod èiarou k odkazu 39n znie:

39n) § 4 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z. a zákona è. 127/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 4 písmeno a) znie:
a) nakladanie s aobným odpadom,8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 71 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
a dáva stanovisko k plánu nakladania s aobným odpadom pod¾a osobitného predpisu,80).
80) § 5 ods. 5 zákona è. 514/2008 Z. z..

3. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
§ 81a

39n

) ......15 eur

Poloka 172d
Vydanie súhlasu s èerpaním prostriedkov
z úèelovej finanènej rezervy39n) .........................35 eur.
2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XI. Banská èinnos sa za poloku 194 vkladajú poloky 194a
a 194f, ktoré znejú:
Poloka 194a
Vydanie povolenia výnimky niektorých
ustanovení zákona o nakladaní s odpadom
z aobného priemyslu39n)...................................35 eur
Poloka 194b
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu
nakladania s aobným odpadom39n) ..................15 eur
Poloka 194c
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia,
uívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) ................35 eur
Poloka 194d
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n)...........15 eur
Poloka 194e
Vydanie súhlasu s èerpaním prostriedkov
z úèelovej finanènej rezervy39n)............................35 eur
Poloka 194f

Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu
do zodpovedajúcej kategórie39n)........................15 eur.

Poznámka pod èiarou k odkazu 80 znie:

Poloka 172b

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska
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Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej k 15. decembru 2008
Termín ustanovený na splnenie povinnosti spracovania a predloenia na schválenie plánu úprav skládky
odpadov vrátane èasového harmonogramu na dosiahnutie splnenia vetkých poiadaviek na skládku [§ 81
ods. 4 písm. b) druhý bod] sa mení na 15. júl 2009..
Èl. VI
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 20 ods. 9 sa na konci pripája písmeno f), ktoré
znie:
f) úèelová finanèná rezerva pod¾a osobitného zákona.101a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 101a znie:
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101a) § 14 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z., zákona è. 276/2007 Z. z. a zákona
è. 661/2007 Z. z. sa dopåòa takto:

Èl. VII

V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) odvod do príjmov tátneho rozpoètu v príslunom
rozpoètovom roku..

Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z.
a zákona è. 359/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Na povo¾ovanie odkalísk, ktoré slúia ako úloisko na ukladanie aobného odpadu, sa vzahuje osobitný predpis.36a).
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a
10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 7 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IX
Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa dopåòa takto:
V § 1 sa odsek 2 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) nakladaním s aobným odpadom pod¾a osobitného
predpisu.14a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 3 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. X

Èl. VIII
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

Tento zákon nadobúda úèinnos 15. decembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 514/2008 Z. z.

OPIS VLASTNOSTÍ AOBNÉHO ODPADU
Odpad, ktorý sa má uklada na úloisko, musí by charakterizovaný spôsobom, aby sa získali údaje potrebné na
zabezpeèenie dlhodobej fyzikálnej a chemickej stability objektu úloiska a aby sa predilo závaným haváriám. Opis
vlastností odpadu obsahuje tieto údaje:
1. Opis oèakávaných fyzikálnych a chemických vlastností aobného odpadu, ktorý má by krátkodobo alebo dlhodobo ukladaný na úloisko, najmä údaje o jeho stabilite za miestnych atmosférických meteorologických podmienok na zemskom povrchu, berúc do úvahy druh aeného nerastu a povahu nadloných a podloných hornín
a hluiny, ktoré sa premiestòujú a ukladajú na úloisko poèas banskej èinnosti alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom.
2. Zaradenie odpadu pod¾a veobecných predpisov o odpadoch1) s osobitným dôrazom na jeho nebezpeèné vlastnosti.
3. Opis chemických látok a chemických prípravkov, ktoré sa majú pouíva pri úprave nerastov, a ich stability.
4. Opis metódy (technológie) ukladania aobných odpadov na úloisko.
5. Systém prepravy aobných odpadov, ktorý sa má poui.

1

) § 2 ods. 13 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Èiastka 188

Zbierka zákonov è. 514/2008

Strana 4453

Príloha è. 2
k zákonu è. 514/2008 Z. z.

SYSTÉM RIADENIA BEZPEÈNOSTI
Systém riadenia bezpeènosti týkajúci sa úloiska kategórie A je súèasou celkového riadiaceho systému prevádzkovate¾a; obsahuje opatrenia vrátane prísluných zdrojov, truktúr a riadiacich postupov na stanovenie a plnenie politiky prevencie závaných havárií, a to v týchto oblastiach:
1. Organizaèná truktúra prevádzkovate¾a a potrební zamestnanci  úlohy a zodpovednos zamestnancov, ktorí
sú zapojení do riadenia hlavných nebezpeèenstiev na vetkých úrovniach riadenia, urèenie potrieb kolenia a výcviku týchto zamestnancov a zabezpeèenie tohto kolenia a výcviku; zabezpeèenie primeraného kolenia a výcviku ïalích zamestnancov prevádzkovate¾a a pod¾a potreby tie zamestnancov cudzích organizácií, ktorí s vedomím prevádzkovate¾a vykonávajú práce v mieste nakladania s aobným odpadom.
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpeèenstiev ako zdrojov rizika závaných havárií  prijatie a uplatòovanie
postupov na systematickú identifikáciu uvedených nebezpeèenstiev, ktoré môu vznika pri tandardnej prevádzke úloiska kategórie A vrátane netandardnej alebo havarijnej situácie, ako aj na hodnotenie pravdepodobnosti a závanosti vzniku závanej havárie.
3. Riadenie prevádzky  prijatie a uplatòovanie postupov a pokynov na bezpeènú prevádzku úloiska kategórie
A, ako aj na zabezpeèenie udriavania súvisiacich zariadení, procesov a postupov v mieste nakladania s aobným
odpadom vrátane doèasného zastavenia prevádzky.
4. Riadenie zmien  prijatie a uplatòovanie postupov na plánovanie potrebných úprav a zmien na úloisku kategórie A alebo na výstavbu nového úloiska.
5. Havarijné plánovanie  prijatie a uplatòovanie postupov na systematickú identifikáciu a analýzu predvídate¾ných havarijných stavov vyplývajúcich z prevádzky úloiska kategórie A alebo spojených s touto prevádzkou, ako
aj na prípravu, prehodnocovanie, aktualizáciu a precvièovanie jednotlivých situácií pod¾a havarijného plánu a na
oboznamovanie prísluných osôb s nimi.
6. Monitorovanie plnenia  prijatie a uplatòovanie postupov na periodické a systematické hodnotenie plnenia cie¾ov stanovených v politike prevencie závaných havárií, ako aj vhodnosti a efektívnosti zavedeného systému riadenia bezpeènosti; stanovenie mechanizmov na zisovanie nedostatkov a na prijímanie nápravných opatrení. Tieto
postupy by mali zahàòa aj systém prevádzkovate¾a na podávanie správ o závaných haváriách i o prípadoch bezprostredne hroziacej závanej havárie, najmä takých, ktoré boli spôsobené zlyhaním ochranných opatrení, na vyetrenie ich príèin a okolností, ako aj na následné pouèenie z takých mimoriadnych udalostí a na prijímanie opatrení na zamedzenie ich opakovania.
7. Audit a preskúmanie  prijatie a uplatòovanie postupov na periodické a systematické hodnotenie aktuálnosti politiky prevencie závaných havárií, ako aj vhodnosti a úèinnosti systému riadenia bezpeènosti. Zdokumentované
preskúmanie politiky prevencie závaných havárií a systému riadenia bezpeènosti a ich potrebná aktualizácia vrcholovým manamentom prevádzkovate¾a.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 514/2008 Z. z.

OBSAH INFORMÁCIE PRE ZAINTERESOVANÚ VEREJNOS
Informácia pre zainteresovanú verejnos pod¾a § 6 ods. 5 obsahuje najmä
a) názov (obchodné meno) a adresu prevádzkovate¾a, názov a umiestnenie úloiska kategórie A,
b) meno a funkciu osoby, ktorá informáciu poskytuje,
c) potvrdenie o tom, e úloisko podlieha reimu tohto zákona a e prevádzkovate¾ predloil príslunému orgánu informácie a podklady významné z h¾adiska poiadaviek ustanovených v § 6 ods. 2,
d) jednoduché a veobecne zrozumite¾né vysvetlenie èinnosti alebo èinností vykonávaných na mieste nakladania
s aobným odpadom,
e) veobecné názvy alebo veobecné oznaèenie nebezpeèných chemických látok a nebezpeèných chemických prípravkov pouívaných v mieste nakladania s aobným odpadom, ako aj aobných odpadov ukladaných na úloisko, ktoré by mohli spôsobi závanú haváriu, s uvedením ich základných nebezpeèných vlastností,
f) veobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpeèenstva závaných havárií vrátane ich moných úèinkov na
¾udí a na ivotné prostredie,
g) vhodné informácie o tom, ako budú verejnos alebo jednotlivé osoby, ktoré môu by dotknuté závanou haváriou,
varované a informované v prípade závanej havárie,
h) vhodné informácie o tom, ako sa má verejnos správa v prípade závanej havárie,
i) vyhlásenie o tom, e prevádzkovate¾ urobil v mieste nakladania s aobným odpadom vhodné opatrenia na prevenciu závaných havárií, ako aj na obmedzenie ich následkov,
j) odkaz na vonkají havarijný plán pod¾a § 6 ods. 7 písm. b) a odseku 9, ako aj na plán ochrany obyvate¾stva vypracovaný pod¾a osobitného predpisu,1)
k) informáciu o tom, kde mono získa ïalie, prípadne podrobnejie údaje.

1

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 514/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu, ktorou sa mení a dopåòa smernica 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).
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515
ZÁKON
zo 4. novembra 2008,
ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o ivotné prostredie
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

165,96 eura a slová 1 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.

Èl. I

8. V § 8 ods. 2 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura a slová 200 000 Sk sa nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.

Zákon è. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 408/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è.364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 633/2004 Z. z. sa mení takto:
1. V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.
2. V § 18 ods. 2 písm. b) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
3. V § 18 ods. 2 písm. c) sa slová 3 000 000 Sk nahrádzajú slovami 99 581,75 eura.
Èl. II

9. V § 8 ods. 3 sa slová 20 000 Sk nahrádzajú slovami 663,87 eura.
10. V prílohe è. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzahom è. 7 sa slová celých 100 Sk nahrádzajú slovami celé euro.
11. V prílohe è. 2 tabu¾ka è. 1 znie:


Zneèisujúca látka

ZP [.t1]

Tuhé zneèisujúce látky

165,9695

Oxid sirièitý

66,3878

Oxidy dusíka

49,7908

Oxid uho¾natý

33,1939

Zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení zákona è. 161/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è.478/2002 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 203/2007 Z. z. a zákona
529/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

suma C

1. V § 1 ods. 2 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
34 eur.
2. V § 3 ods. 1 sa slová celých 100 Sk nahrádzajú
slovami celé euro.
3. V § 3 ods. 2 sa slová 20 000 Sk nahrádzajú slovami 663,87 eura.
4. V § 6 od. 1 písm. a) sa slová 1 100 Sk nahrádzajú
slovami 35 eur, slová jedného milióna Sk sa nahrádzajú slovami 33 194 eur a slová do 15. dòa prvého
mesiaca nasledujúceho tvrroka sa nahrádzajú slovami do konca prísluného tvrroka.
5. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová jedného milióna Sk
nahrádzajú slovami 33 194 eur a slová do 15. dòa
nasledujúceho mesiaca sa nahrádzajú slovami do
konca prísluného mesiaca.
6. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Fond nevráti preplatok, ktorý je nií ako 3 eurá vrátane..
7. V § 8 ods. 1 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami

132,7756

1. trieda

1 327,7567

2. trieda

663,8783

3. trieda

331,9391

4. trieda

66,3878
Èl. III

Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 733/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 532/2005 Z. z., zákona è. 571/2005 Z. z., zákona
è. 127/2006 Z. z. a zákona è. 514/2008 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 22 ods. 3 sa slovo Sk nahrádza slovom eurách.
2. V § 22 ods. 4 sa slová 70 Sk nahrádzajú slovami
2,3235 eura a slová 20 Sk sa nahrádzajú slovami
0,6638 eura.

.
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3. V § 52 ods. 3 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,19 eura.

3. V § 29 ods. 3 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura.

4. V § 78 ods. 1 sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.

4. V § 29 ods. 4 sa slová 5 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 165 969,59 eura.

5. V § 78 ods. 2 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.

5. V Prílohe è. 2 bode 4 písm. a) sa slová 90 000 000
Sk nahrádzajú slovami 2 987 452,70 eura.

6. V § 78 ods. 3 sa slová 5 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 165 969,59 eura.

6. V Prílohe è. 2 bode 4 písm. b) sa slová 22 500 000
Sk nahrádzajú slovami 746 863,18 eura.

7. V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová 5000 Sk nahrádzajú slovami 165,96 eura.

Èl. VII

8. V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová 20 000 Sk nahrádzajú slovami 663,87 eura.
Èl. IV
Zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona
è. 246/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z. a zákona
è. 587/2004 Z. z. sa mení takto:
1.V § 40 ods. 1 písm. a) sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura.
2.V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.
3.V § 41 ods. 2 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
Èl. V
Zákon è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení
zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 77/2005 Z. z. a zákona è. 100/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 28 ods. 1sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura.
2. V § 28 ods. 2 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659,69 eura a slová 5 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 165 969, 59 eura.
3. V § 28 ods. 3 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura a slová 10 000 000 Sk sa
nahrádzajú slovami 331 939,18 eura.
4. V § 30 ods. 2 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659, 69 eura.
5. V § 32 ods. 8 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
Èl. VI
Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z. a zákona è. 277/2005 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 29 ods. 1 sa slová 250 000 Sk nahrádzajú slovami 8 298,47 eura.
2. V § 29 ods. 2 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú
slovami 16 596,95 eura.

Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 230/2005 Z. z. sa mení takto:
1. V § 39 ods. 1 písm. a) a b) sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
2. V § 39 ods. 2 písm. a) sa slová 10 000 000 Sk nahrádzajú slovami 331 939,18 eura.
3. V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
4. V § 39 ods. 2 písm. c), d), e) a f) sa slová 500 000
Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
5. V § 39 ods. 2 písm. g), h) a i) sa slová 100 000 Sk
nahrádzajú slovami 3 319,39 eura.
6. V § 39 ods. 2 písm. j) a k) sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659,69 eura.
7. V § 39 ods. 2 písm. l), m) a n) sa slová 25 000 Sk
nahrádzajú slovami 829,84 eura.
8. V § 39 ods. 2 písm. o) a p) sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
9. V § 39 ods. 3 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura.
10.V § 39 ods. 4 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
11.V § 40 ods. 2 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami
16,59 eura a slová 25 000 Sk sa nahrádzajú slovami
829,84 eura.
12. V § 40 ods. 3 sa slová 500 Sk  nahrádzajú slovami
16,59 eura a slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slovami
331,93 eura.
Èl. VIII
Zákon è. 469/2002 Z. z. o environmentálnom oznaèovaní výrobkov v znení zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona è. 217/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 9 ods. 4 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami
165,96 eura a slová 15 000 Sk sa nahrádzajú slovami 497,90 eura.
2.V § 9 ods. 6 sa slová 3 000 Sk nahrádzajú slovami
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99,58 eura a slová 120 000 Sk sa nahrádzajú slovami 3 983,27 eura.
3. V § 16 ods. 1 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
Èl. IX
Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým
sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 203/2007 Z. z. a zákona
è. 529/2007 Z. z. sa mení takto:
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Èl. XI
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 205/2004
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004
Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z.,
zákona è. 24/2006 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z. a zákona è. 454/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 71 ods. 7 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 5 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 165,96 eura.
2. V § 71 ods. 13 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
3. V § 90 ods. 1 sa slová 300 000 Sk nahrádzajú slovami 9 958,17 eura.
4. V § 90 ods. 2 sa slová 700 000 Sk nahrádzajú slovami 23 235,74 eura.

1. V § 38 ods. 1 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura a slová 10 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 331 939,18 eura.

5. V § 90 ods. 3 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura.

2. V § 38 ods. 2 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 5 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 165 969,59 eura.

6. V § 91 ods. 9 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 3 319,39 eura.

3. V § 38 ods. 3 a 4 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú
slovami 165,96 eura a slová 1 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.

7. V § 91 ods. 12 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,19 eura.

4. V § 38 ods. 5 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,19 eura a slová 200 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 6 638,78 eura.
5. V § 38 ods. 6 sa slová 100 Sk nahrádzajú slovami
3,31 eura a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú slovami
3 319,39 eura.
6. V § 38 ods. 7 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami
16,59 eura a slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slovami
331,93 eura.

8. V § 92 ods. 2 písm. a) sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
9. V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura.
10. V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.
11. V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová 300 000 Sk nahrádzajú slovami 9 958,17 eura.
12. V § 92 ods. 5 sa slová 2 000 Sk nahrádzajú slovami 66,38 eura.

7. V § 38 ods. 8 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 5 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 165 969,59 eura.

13. V § 92 ods. 7 sa slová 2 000 Sk nahrádzajú slovami 66,38 eura a slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slovami 331,93 eura.

8. V § 38 ods. 9 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 165,96 eura a slová 1 000 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura.

Èl. XII

Èl. X
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z. a zákona è. 733/2004 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 17 ods. 1 sa slová  100 000 Sk nahrádzajú slovami  3 319,39 eura.
2. V § 17 ods. 2 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura a slová 1 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.

Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 205/2004 Z. z., zákona è. 220/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 532/2005 Z. z. sa mení takto:
1. V § 23 ods. 3 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
2. V § 24 ods. 1 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
3. V § 24 ods. 2 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura.
4. V § 24 ods. 3 sa slová 10 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 331 939,18 eura.
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Èl. XIII
Zákon è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov v znení zákona è. 587/2004 Z. z. sa mení takto:
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2. V § 5 ods. 5 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 3 319,39 eura.
3. Príloha è. 1 znie:

1. V § 5 ods. 3 a 4 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú
slovami 1 659,69 eura a slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.

Príloha è. 1
k zákonu è. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (.t1)
Poloka odpadov/Rok

2004

2005

2006

2007

1. Inertný odpad,9) vytriedený stavebný
odpad,1) zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpeèné látky, odpad zo sanácie
skládok

0,0331

0,0995

0,1659

0,2655

2008
a
nasledujúce
roky
0,3319

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v polokách 1, 3, 4 a 5

0,6638

0,9958

1,6596

3,3193

6,6387

3. Komunálne odpady nevytriedené
vytriedená jedna zloka
vytriedené dve zloky
vytriedené tri zloky
vytriedené tyri zloky
vytriedených pä zloiek

0,9958
0,8962
0,7966
0,6970
0,5974
0,4979

3,3193
2,9874
2,6555
2,3235
1,9916
1,6596

6,6387
5,9749
5,3110
4,6471
3,9832
3,3193

9,9581
8,9623
7,9665
6,9707
5,9749
4,9790

4. Odpady è. 20 02 01 a 20 02 0310)

0,9958

1,6596
1,4937
1,3277
1,1617
0,9958
0,8298
1,6596

3,3193

6,6387

13,2775

5. Nebezpeèný odpad

8,2984

9,9581

16,5969

23,2357

33,1939

Vysvetlivky:
1
) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, papier, plasty, kovy, organické látky atï.
9
) § 68 ods. 3 písm. n) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
) § 68 ods. 3 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z..
4. Príloha è. 2 znie:

Príloha è. 2
k zákonu è. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOENIE ODPADOV NA ODKALISKO (.t1)
Poloka odpadov Kategória odpadov/Rok

2004

2005

2006

2007

1. Ostatný odpad

0,0995

0,1327

0,1659

0,1991

2. Nebezpeèný odpad

0,3319

0,3983

0,4979

0,6638

5. V nadpise prílohy è. 3 sa slová v tis. Sk nahrádzajú slovami v eurách.
Èl. XIV
Zákon è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí a o zmene

2008
a nasledujúce
roky
0,2655
0,8298.

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 24/2006 Z. z. a zákona è. 569/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 8 ods. 1 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 500 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 16 596,95 eura.
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2. V § 8 ods. 3 sa slová 1 milióna Sk nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
Èl. XV
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z. a zákona è. 514/2008 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 75 ods. 1 sa slová 5 Sk nahrádzajú slovami
0,1659 eura a slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slovami 331,93 eura.
2. V § 75 ods. 2 sa slová 15 Sk nahrádzajú slovami
0,4979 eura a slová 20 000 Sk sa nahrádzajú slovami 663,87 eura.
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Èl. XVII
Zákon è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami
v znení zákona è. 332/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 42 ods. 1 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura.
2. V § 42 ods. 2 písm. a) a b) sa slová 1 000 000 Sk
nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
3. V § 42 ods. 2 písm. c), d) a e) sa slová 500 000 Sk
nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
4. V § 42 ods. 2 písm. f) sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659,69 eura.
5. V § 43 ods. 3 a 4 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami 16,59 eura a slová 50 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 1 659,69 eura.
Èl. XVIII

4. V § 75 ods. 4 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.

Zákon è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z. a zákona è. 452/2007 Z. z. sa mení
takto:

5. V § 75 ods. 5 sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.

1. V § 20 ods. 7 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331, 93 eura.

3. V § 75 ods. 3 sa slová 15 Sk nahrádzajú slovami
0,4979 eura a slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slovami 331,93 eura.

6. V § 75 ods. 6 sa slová 2 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 66 387,83 eura.
7. V § 75 ods. 7 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319,39 eura.
8. V § 75 ods. 8 sa slová 20 000 Sk nahrádzajú slovami 663,87 eura.
9. V § 75 ods. 9 sa slová 5 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 165 969,59 eura.
10. V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová 2 000 Sk nahrádzajú slovami 66,38 eura.
11. V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová 3 000 Sk nahrádzajú slovami 99,58 eura.
12. V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 165,96 eura.
Èl. XVI
Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 733/2004 Z. z. a zákona
è. 117/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 19 ods. 1 sa slová 4 000 Sk nahrádzajú slovami 100 eur a slová 1 600 Sk sa nahrádzajú slovami
40 eur.
2. V § 19 ods. 2 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.

2. V § 20 ods. 13 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
3. V § 22 ods. 1 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 500 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 16 596,95 eura.
4. V § 22 ods. 2 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659,69 eura a slová 1 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
5. V § 22 ods. 14 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,19 eura.
6. V § 23 ods. 1 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami
16,59 eura a slová 150 000 Sk sa nahrádzajú slovami 4 979,08 eura.
7. V § 23 ods. 2 sa slová 2 000 Sk nahrádzajú slovami 66,38 eura a slová 300 000 Sk sa nahrádzajú slovami 9 958,17 eura.
Èl. XIX
Zákon è. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho
spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
takto:
V § 16 ods. 1 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596,95 eura.
Èl. XX
Zákon è. 127/2006 Z. z. o perzistentných organic-
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kých látkach a o zmene a doplnení zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa mení
takto:
1. V § 7 ods. 1 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura a slová 500 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 16 596,95 eura.
2. V § 7 ods. 2 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659,69 eura a slová 1 000 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
Èl. XXI
Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 514/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 22 ods. 1 sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.
2. V § 22 ods. 2 a 3 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 193,91 eura.
Èl. XXII
Zákon è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 2 sa slová 30 000 Sk nahrádzajú slovami 995,82 eura.
2. V § 26 ods. 1 sa slová 3 000 Sk nahrádzajú slovami 99,58 eura, slová 6 000 Sk sa nahrádzajú slovami 199,16 eura, slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slo-
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vami 331,93 eura a slová 20 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 663,87 eura.
3. V § 26 ods. 5 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami
16,59 eura.
4. V § 38 ods. 1 sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 638,78 eura.
5. V § 38 ods. 2 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193,91 eura.
6. V § 38 ods. 3 sa slová 5 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 165 969,59 eura.
7. V § 39 ods. 2 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,93 eura.
8. V § 40 ods. 1 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659,70 eura.
9. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
§ 43a
Úhrady za prieskumné územia urèené do 31. decembra 2008 sa prepoèítajú konverzným kurzom pod¾a
osobitného predpisu.53).
Poznámka pod èiarou k odkazu 53 znie:

53) Zákon è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

Èl. XXIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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516
ZÁKON
z 5. novembra 2008
o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Audiovizuálny fond
(1) Zriaïuje sa Audiovizuálny fond (ïalej len fond)
ako verejnoprávna intitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§2
Èinnos fondu
Fond vykonáva tieto èinnosti:
a) vykonáva správu príspevkov pod¾a § 24 a 29
a uskutoèòuje kontrolu príspevkov vybratých pod¾a
§ 24 a 28,
b) ude¾uje koprodukèné tatúty pod¾a medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika
viazaná,1)
c) poskytuje finanèné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských
audiovizuálnych diel,
d) utvára materiálne podmienky na rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike poskytovaním finanèných prostriedkov osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne urèenej na
výrobu a írenie audiovizuálnych diel a na uskutoènenie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry,
e) poskytuje osobám finanèné prostriedky na írenie
a prezentáciu audiovizuálnych diel,
f) poskytuje tipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podie¾ajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike,
g) uskutoèòuje výskumnú èinnos najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti audiovízie, utvára a vyuíva informaèné databázy o tvorbe, výrobe
a írení audiovizuálnych diel na zabezpeèenie svojich èinností,
h) vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel
a osôb, ktorým poskytol finanèné prostriedky,
i) poskytuje Slovenskému filmovému ústavu informácie o udelení finanèných prostriedkov z prostriedkov
1

fondu na úèely uskutoèòovania akviziènej èinnosti2)
a informácie o udelení koprodukèného tatútu na
úèely uskutoèòovania depozitnej povinnosti3) a na
úèely výkonu doh¾adu nad touto povinnosou,
j) spolupracuje s orgánmi tátnej správy, orgánmi
územnej samosprávy, verejnoprávnymi intitúciami
a osobami v záujme rozvoja audiovizuálnej kultúry
a priemyslu v Slovenskej republike,
k) zúèastòuje sa na èinnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby
a írenia audiovizuálnych diel,
l) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraniènými intitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a írenia audiovizuálnych diel,
m) kontroluje a vymáha dodriavanie zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímate¾mi finanèných prostriedkov.
§3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú:
a) rada,
b) dozorná komisia,
c) riadite¾.
§4
Rada
(1) Rada je tatutárnym orgánom fondu a koná v jeho
mene. Rada rozhoduje o vetkých záleitostiach fondu,
pokia¾ nie sú týmto zákonom vyhradené do pôsobnosti
riadite¾a alebo dozornej komisie. V mene fondu je
oprávnený kona samostatne predseda alebo podpredseda rady.
(2) Rada ako najvyí orgán fondu
a) schva¾uje tatút fondu,
b) schva¾uje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia iadosti o poskytnutie dotácie, pôièky alebo tipendia
z fondu (ïalej len iados),
c) schva¾uje zásady poskytovania finanèných prostriedkov z fondu,
d) schva¾uje na návrh riadite¾a a na základe stanoviska
dozornej komisie rozpoèet fondu na prísluné rozpoètové obdobie a zmeny rozpoètu fondu poèas prísluného rozpoètového obdobia,

) Napríklad Európsky dohovor o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 106/2007 Z. z.).
) § 36 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel
a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
3
) § 34 zákona è. 343/2007 Z. z.
2
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e) schva¾uje na návrh riadite¾a a na základe stanoviska
dozornej komisie výroènú správu fondu a úètovnú
závierku fondu,
f) prerokúva strategické zámery a dlhodobé koncepcie
rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike a predkladá ich ministerstvu na
schválenie,
g) schva¾uje v nadväznosti na schválené strategické
zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja pod¾a písmena
f) strednodobé a krátkodobé ciele fondu a zásady
a priority podpornej èinnosti fondu na konkrétne obdobie a priebene vyhodnocuje ich plnenie,
h) oboznamuje sa s informáciou o pridelení finanèných
prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy so iadate¾om predkladá riadite¾; rada môe uznesením poiada riadite¾a o predloenie stanoviska
k iadosti spolu so iadosou a jej hodnotením pod¾a
§ 17 ods. 7 na úèely vyhodnotenia uplatnenia zásad
a priorít podpornej èinnosti fondu,
i) ude¾uje na návrh riadite¾a súhlas na nakladanie
s majetkom fondu pod¾a osobitného predpisu,4)
j) prijíma rozhodnutia o návrhoch a k stanoviskám dozornej komisie,
k) volí zo svojich èlenov predsedu rady a podpredsedu
rady na funkèné obdobie dvoch rokov,
l) odvoláva predsedu rady a podpredsedu rady,
m) volí a odvoláva riadite¾a,
n) volí a odvoláva dvoch èlenov dozornej komisie,
o) rozhoduje o návrhu riadite¾a na odpísanie poh¾adávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania
poh¾adávok fondu,
p) schva¾uje rokovací poriadok rady,
q) vymenúva a odvoláva èlenov odborných komisií,
r) schva¾uje organizaèný a rokovací poriadok odborných komisií, ktorý upravuje podrobnosti o èinnosti
odborných komisií,
s) schva¾uje organizaèný poriadok kancelárie, ktorý
upravuje podrobnosti o èinnosti kancelárie,
t) rozhoduje o novom návrhu zmluvy pod¾a § 22 ods. 5,
u) poveruje riadite¾a rozhodovaním o poskytnutí finanèných prostriedkov fondom pod¾a § 18 ods. 11,
v) poveruje riadite¾a rozhodovaním o udelení koprodukèného tatútu pod¾a § 32.
§5
Zloenie rady a èlenstvo v rade
(1) Rada má devä èlenov. Èlenov rady vymenúva
a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ïalej
len minister) na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii
v Slovenskej republike tak, aby zloenie rady fondu
bolo takéto:
4
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a) dvaja èlenovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel,
b) dvaja èlenovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii,5)
c) jeden èlen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych
diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych
technických zariadení,
d) jeden èlen rady z oblasti televízneho vysielania vysielate¾om zriadeným zákonom,6)
e) jeden èlen rady z oblasti televízneho vysielania vysielate¾mi oprávnenými vysiela na základe licencie,
f) jeden èlen rady z oblasti poskytovania retransmisie,
g) jeden èlen rady vymenovaný ministrom.
(2) Za èlena rady mono vymenova fyzickú osobu,
ktorá
a) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) má tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
c) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonná; za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
za úmyselný trestný èin,
e) má vysokokolské vzdelanie aspoò druhého stupòa,
f) má najmenej trojroènú odbornú prax v oblasti pod¾a
odseku 1.
(3) Osoba navrhnutá za èlena rady predkladá
a) výpis z registra trestov, nie starí ako tri mesiace,
b) doklad o najvyom dosiahnutom vzdelaní a
c) truktúrovaný ivotopis.
(4) Ak osoby oprávnené podáva návrh pod¾a odseku 1 nepredloia návrhy na èlenov rady v poète pod¾a
odseku 1, vymenuje minister èlenov rady aj bez návrhu.
(5) Funkcia èlena rady je nezluèite¾ná s funkciou
prezidenta Slovenskej republiky,
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
èlena vlády Slovenskej republiky,
tátneho tajomníka,
vedúceho sluobného úradu ministerstva,
predsedu iného ústredného orgánu tátnej správy
a jeho zástupcu,
g) predsedu samosprávneho kraja,
h) starostu,
i) prokurátora,
j) sudcu,
k) èlena Rady pre vysielanie a retransmisiu,7)
l) èlena volených orgánov Slovenského rozhlasu,8)
m) èlena volených orgánov Slovenskej televízie9) a
n) èlena orgánov umeleckých fondov.10)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(6) Èlen rady nesmie vykonáva funkciu v orgánoch
politickej strany alebo politického hnutia, vystupova
v ich mene alebo pôsobi v ich prospech.

) Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona è. 464/2002 Z. z. v znení zákona è. 581/2004 Z. z.
5
) § 37 zákona è. 343/2007 Z. z.
6
) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorích predpisov.
7
) § 7 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) § 10 zákona è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorích predpisov.
9
) § 10 zákona è. 16/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 13/1993 o umeleckých fondoch v znení zákona è. 283/1997 Z. z.
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(7) Èlen rady je povinný bezodkladne písomne oznámi predsedovi rady a ministrovi kadú zmenu skutoèností pod¾a odsekov 5 a 6.

ktoré navrhli vymenovanie tohto èlena rady pod¾a § 5
ods. 1, ak èlen rady preukázate¾ne pri výkone svojej
funkcie koná v rozpore s § 5 ods. 9.

(8) Funkcia èlena rady je nezluèite¾ná s funkciou
riadite¾a, èlena dozornej komisie a s èlenstvom v odbornej komisii.

§8

(9) Èlen rady je povinný pri výkone svojej funkcie
kona nestranne a zdra sa konania, ktorým by dolo
k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(10) Èlenstvo v rade je nezastupite¾né.
(11) Èlenovi rady patrí za výkon funkcie mesaèná odmena v sume dvoch tretín priemernej mesaènej mzdy
v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(12) Èlenovia rady majú právo na cestovné náhrady
pod¾a osobitného predpisu.11)
(13) Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkèný
príplatok v sume jednej polovice odmeny pod¾a odseku 11.
§6
Funkèné obdobie èlena rady
(1) Funkèné obdobie èlena rady je es rokov. Tá istá
osoba môe by vymenovaná za èlena rady najviac
v dvoch po sebe nasledujúcich funkèných obdobiach.
(2) Funkèné obdobie èlena rady sa zaèína dòom, ktorý nasleduje po zániku mandátu èlena rady, na ktorého
miesto bol vymenovaný, najskôr vak dòom jeho vymenovania.
§7
Skonèenie èlenstva v rade
(1) Èlenstvo v rade sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; èlenstvo zaniká dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Minister odvolá èlena rady, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin, pri ktorom výkon trestu nebol
podmieneène odloený,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilos
na právne úkony bola obmedzená,
c) je tatutárnym orgánom alebo èlenom riadiaceho
alebo kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá
nesplnila povinnosti pod¾a § 24 a 28 a § 30,
d) vykonáva funkciu alebo èinnos nezluèite¾nú s funkciou èlena rady pod¾a § 5 ods. 5, 6 a 8 alebo
e) nevykonáva funkciu èlena rady najmenej tri po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace.
(3) Minister môe odvola èlena rady na návrh osôb,
11
12

Rokovanie rady
(1) Rada je schopná uznáa sa, ak je na rokovaní
prítomná nadpolovièná väèina vetkých èlenov rady.
(2) Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas
nadpoloviènej väèiny vetkých èlenov rady.
(3) Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v èase
jeho neprítomnosti podpredseda rady najmenej raz za
kalendárny mesiac; predseda rady a v èase jeho neprítomnosti podpredseda rady je povinný zvola rokovanie
rady vdy, keï o to poiadajú najmenej traja èlenovia
rady alebo riadite¾. Predsedu rady v èase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady. Rokovanie rady
riadi predseda rady a v jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(4) Rokovania rady sú verejné s výnimkou prípadov
pod¾a § 4 písm. h) a t). Z kadého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania rady sa zverejòuje do
piatich dní od skonèenia rokovania rady. Verejná dostupnos materiálov z rokovaní rady sa zabezpeèí prostredníctvom internetovej stránky fondu.
§9
Dozorná komisia
(1) Dozorná komisia
a) dohliada na dodriavanie povinností fondu pod¾a
tohto zákona, iných veobecne záväzných právnych
predpisov12) a vnútorných predpisov fondu,
b) vykonáva kontrolu riadneho a úèelného hospodárenia fondu, úèelného rozde¾ovania zdrojov fondu
a nakladania s majetkom fondu,
c) vyjadruje stanovisko k návrhu rozpoètu, k úètovnej
závierke a k výroènej správe fondu; tieto stanoviská
predkladá rade,
d) vyjadruje stanovisko k návrhom riadite¾a na nakladanie s majetkom fondu,
e) vyjadruje stanovisko k návrhom riadite¾a na odpísanie poh¾adávok fondu alebo na trvalé upustenie od
vymáhania poh¾adávok fondu,
f) oboznamuje radu s výsledkami svojej èinnosti a so
svojimi zisteniami,
g) podáva rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h) volí predsedu dozornej komisie na funkèné obdobie
dvoch rokov,
i) schva¾uje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2) Èlenovia dozornej komisie sú oprávnení nahliada do vetkých úètovných, ekonomických, finanèných
a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Riadite¾ je povinný takéto doklady poskytnú bez zbytoèného odkladu.

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 176/2004 Z. z. v znení zákona è. 581/2004 Z. z., zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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§ 10
Zloenie dozornej komisie
a èlenstvo v dozornej komisii
(1) Dozorná komisia má troch èlenov. Dvoch èlenov
dozornej komisie volí a odvoláva rada v tajnom hlasovaní. Jedného èlena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister.
(2) Za èlena dozornej komisie mono zvoli fyzickú
osobu, ktorá
a) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) má tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
c) dosiahla vysokokolské vzdelanie aspoò druhého
stupòa v tudijnom odbore ekonómia, manament
alebo právo,
d) má odbornú prax v niektorej z uvedených oblastí
v trvaní aspoò pä rokov,
e) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a
f) je bezúhonná pod¾a § 5 ods. 2 písm. d).
(3) Nezluèite¾nos funkcie èlena dozornej komisie sa
spravuje pod¾a ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia èlena dozornej komisie je nezluèite¾ná aj s èlenstvom
v rade, odbornej komisii a s výkonom funkcie riadite¾a.
(4) Èlen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámi kadú zmenu skutoèností pod¾a odsekov 2 a 3 orgánu, ktorý ho vymenoval alebo zvolil.
(5) Pri výkone svojej funkcie je èlen dozornej komisie
povinný kona nestranne a zdra sa konania, ktorým
by dolo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6) Èlenstvo v dozornej komisii je nezastupite¾né.
(7) Èlenovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie
mesaèná odmena v sume jednej polovice priemernej
mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok.
(8) Èlenovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu.11)
§ 11
Funkèné obdobie èlena dozornej komisie
(1) Funkèné obdobie èlena dozornej komisie je tyri
roky. Tá istá osoba môe by vymenovaná alebo zvolená
za èlena dozornej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkèných obdobiach.
(2) Funkèné obdobie èlena dozornej komisie sa zaèína dòom, ktorý nasleduje po zániku mandátu èlena dozornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný alebo zvolený, najskôr vak dòom jeho vymenovania alebo
zvolenia.
§ 12
Skonèenie èlenstva v dozornej komisii
(1) Èlenstvo v dozornej komisii sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; èlenstvo zaniká dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie orgánu, ktorý èlena dozornej komisie vymenoval alebo zvolil,
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c) odvolaním,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Rada alebo minister odvolá èlena dozornej komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin, pri ktorom výkon trestu nebol
podmieneène odloený,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilos
na právne úkony bola obmedzená,
c) vykonáva funkciu alebo èinnos nezluèite¾nú s funkciou èlena dozornej komisie pod¾a § 10 ods. 3,
d) nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
e) nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami pod¾a
§ 10 ods. 5.
§ 13
Riadite¾
(1) Riadite¾ je výkonným orgánom fondu, ktorý riadi
jeho èinnos a koná v jeho mene v rozsahu poverenia
radou. Riadite¾a v èase jeho neprítomnosti zastupuje
v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.
(2) Riadite¾ rozhoduje o vetkých veciach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú pod¾a tohto zákona vyhradené
do výluènej pôsobnosti rady alebo dozornej komisie,
a plní ïalie úlohy, najmä
a) rozhoduje o poskytnutí finanèných prostriedkov
fondom pod¾a § 18 ods. 11,
b) predkladá rade návrh na odpísanie poh¾adávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania poh¾adávok fondu,
c) zabezpeèuje organizaènú a administratívno-technickú èinnos fondu a riadi èinnos kancelárie fondu,
d) zabezpeèuje realizáciu strategických cie¾ov a rozvojových koncepcií fondu v súlade s rozhodnutiami
rady fondu,
e) predkladá rade návrh zásad a priorít podpornej èinnosti fondu na konkrétne obdobie,
f) predkladá rade na schválenie návrh rozpoètu fondu
a výroènú správu fondu; súèasou výroènej správy je
aj odpoèet plnenia strategických cie¾ov a rozvojových koncepcií fondu za prísluné obdobie,
g) predkladá rade návrh na vymenovanie a odvolanie
èlenov odborných komisií fondu,
h) predkladá rade na schválenie návrh organizaèného
poriadku kancelárie, ktorý upravuje podrobnosti
o èinnosti kancelárie,
i) predkladá rade na schválenie návrh organizaèného
a rokovacieho poriadku odborných komisií,
j) predkladá rade na schválenie návrhy na nakladanie
s majetkom fondu,
k) predkladá rade informácie o pridelení finanèných
prostriedkov fondom pred uzavretím zmluvy so iadate¾om,
l) rozhoduje o udelení koprodukèného tatútu pod¾a
§ 32.
(3) Riadite¾ má právo zúèastòova sa na zasadnutiach rady a v naliehavých prípadoch môe iniciova jej
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zasadnutie. Riadite¾ sa nezúèastòuje na rozhodovaní
o vo¾be alebo odvolaní riadite¾a.
(4) Nezluèite¾nos funkcie riadite¾a sa spravuje pod¾a
ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia riadite¾a je nezluèite¾ná s èlenstvom v rade, dozornej komisii a v odbornej
komisii.
(5) Na pracovnoprávne vzahy riadite¾a sa vzahuje
osobitný predpis.13)
(6) Ak nie je riadite¾ zvolený alebo ak sa výkon jeho
funkcie skonèil a ete nie je zvolený nový riadite¾,
oprávnenia riadite¾a pod¾a odseku 2 prechádzajú na
predsedu rady.
§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riadite¾a
(1) Za riadite¾a mono zvoli fyzickú osobu, ktorá
a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu riadite¾a (ïalej
len kandidát) na výzvu rady; kandidát nesmie by
èlenom rady ani èlenom dozornej komisie,
b) má tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
c) má vysokokolské vzdelanie aspoò druhého stupòa,
d) má najmenej trojroènú odbornú prax v oblasti riadenia,
e) má najmenej päroènú odbornú prax v oblasti audiovízie,
f) nevykonáva funkciu pod¾a § 5 ods. 5 a 6 alebo èinnos pod¾a osobitného predpisu,14) alebo predloí
èestné vyhlásenie pod¾a odseku 2 písm. g), e túto
funkciu alebo èinnos prestane vykonáva do 30 dní
od zvolenia.
(2) K prihláke kandidát prikladá
a) projekt riadenia a rozvoja fondu; základný rozsah
a obsah projektu riadenia a rozvoja fondu zverejòuje
rada vo výzve pod¾a odseku 1 písm. a),
b) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
c) truktúrovaný ivotopis,
d) doklad o najvyom dosiahnutom vzdelaní,
e) èestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu,
f) èestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej
praxe v oblasti riadenia a v oblasti audiovízie s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g) èestné vyhlásenie, e nevykonáva funkciu pod¾a § 5
ods. 5 a 6 alebo èinnos pod¾a osobitného predpisu,14) alebo èestné vyhlásenie, e túto funkciu alebo
èinnos prestane vykonáva do 30 dní od zvolenia.
(3) Funkèné obdobie riadite¾a sa zaèína dòom zvolenia radou a trvá pä rokov.
§ 15
Skonèenie výkonu funkcie riadite¾a
(1) Výkon funkcie riadite¾a sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skonèí odo
13
14
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dòa doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Rada odvolá riadite¾a, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin, pri ktorom výkon trestu nebol
podmieneène odloený,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilos
na právne úkony bola obmedzená,
c) poruil ustanovenia tohto zákona alebo
d) vykonáva funkciu alebo èinnos nezluèite¾nú s funkciou riadite¾a pod¾a § 14 ods. 1 písm. f).
(3) Rada môe odvola riadite¾a, ak nevykonáva svoju
funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne
mesiace.
§ 16
Kancelária
(1) Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizaèným, personálnym, administratívnym a technickým
zabezpeèením èinnosti fondu.
(2) Kancelária preskúmava úplnos predkladaných
iadostí o finanèné prostriedky z fondu a iadosti, ktoré
sú úplné, predkladá odborným komisiám na posudzovanie.
(3) Kancelária spracúva a predkladá iadosti o udelenie koprodukèného tatútu pod¾a § 32 riadite¾ovi na
rozhodnutie.
§ 17
Odborné komisie
(1) Na posudzovanie iadostí fond zriaïuje odborné
komisie.
(2) Èlenov odborných komisií menuje a odvoláva
rada na dva roky. Èlenstvo v odbornej komisii je nezastupite¾né.
(3) Èlen odbornej komisie nesmie by iadate¾om o finanèné prostriedky z fondu, èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov iadate¾a, ktorý je
právnickou osobou ani tatutárnym orgánom iadate¾a, ktorý je právnickou osobou.
(4) Odborná komisia má najmenej pä èlenov. Poèet
èlenov odbornej komisie musí by vdy nepárny.
(5) Na pracovnoprávne vzahy èlenov odborných komisií sa vzahuje § 223 a 228a Zákonníka práce.
(6) Odborné komisie hodnotia kadú iados o finanèné prostriedky z fondu v súlade so zásadami
a s prioritami schválenými radou z h¾adiska
a) umeleckého a tvorivého potenciálu,
b) celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v Slovenskej republike,

) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
) § 9 zákona è. 552/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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c) opodstatnenosti a primeranosti poadovaných finanèných prostriedkov.
(7) Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie
v písomnej forme riadite¾ovi. V hodnotení odporuèia
alebo neodporuèia poskytnutie finanèných prostriedkov z fondu a navrhnú sumu finanèných prostriedkov
v súlade so schváleným rozpoètom fondu a základný
èasový rámec pre poskytnutie a pouitie finanèných
prostriedkov.
(8) Hodnotenie odborných komisií musí by v súlade
s týmto zákonom a vnútornými predpismi fondu.
§ 18
Poskytovanie finanèných prostriedkov
(1) Fond poskytuje finanèné prostriedky na podporu
audiovizuálnej tvorby, a to
a) tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských audiovizuálnych diel,
b) tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných,
dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel,15)
c) postprodukcie a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel a distribúcie audiovizuálnych diel,
d) realizácie a distribúcie koprodukèných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent
koprodukèný podiel,
e) festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít
a èinností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie
a kinematografie v Slovenskej republike a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel,
f) vydania a rozirovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie,
g) rozvoja technológií v oblasti výroby, rozirovania,
uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
h) rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti
audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.
(2) Fond poskytuje finanèné prostriedky na realizáciu projektu, ktorým sa na úèely tohto zákona rozumie
najmä scenár alebo iné slovesné dielo pouité pre vytvorenie audiovizuálneho diela, slovenské audiovizuálne dielo, slovenské kinematografické dielo, usporiadanie festivalu alebo prehliadky z oblasti audiovizuálnej
tvorby v Slovenskej republike, usporiadanie prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel, vydanie publikácie z oblasti audiovízie a kinematografie,
uskutoènenie vzdelávacej alebo výskumnej aktivity
v oblasti audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike, alebo rozvoj technológií v oblasti výroby, rozirovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel (ïalej len projekt).
(3) Fond poskytuje finanèné prostriedky formou
a) dotácie,
b) pôièky16) so splatnosou najviac 5 rokov alebo
c) tipendia.
15

(4) Fond môe v zmluve o poskytnutí dotácie upravi
osobitné podmienky o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu, a to a do výky poskytnutej dotácie. Pravidlá pre urèenie týchto podmienok sú súèasou zásad pre poskytovanie finanèných
prostriedkov z fondu, ktoré schva¾uje rada.
(5) Fond poskytuje finanèné prostriedky formou tipendia výluène fyzickým osobám na rozvoj tvorby,
vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. tipendium je úèelovo viazaná nenávratná finanèná podpora, ktorú fond
vypláca jednorazovo alebo opakovane poèas presne urèeného èasového obdobia pod¾a zmluvy uzavretej pod¾a
§ 22.
(6) Na poskytnutie finanèných prostriedkov fondu
nie je právny nárok.
(7) Finanèné prostriedky fondu nemono poskytnú
na krytie straty z èinnosti osôb.
(8) Dotácia poskytnutá na výrobu audiovizuálneho
diela môe by poskytnutá najviac do výky 50 % rozpoètu výroby audiovizuálneho diela; to sa nevzahuje na
dotáciu poskytnutú na výrobu audiovizuálneho diela,
ktoré je nízkorozpoètovým audiovizuálnym dielom alebo obtianym audiovizuálnym dielom, keï môe by
poskytnutá dotácia a do výky 90 % rozpoètu výroby
takého audiovizuálneho diela.
(9) Nízkorozpoètové audiovizuálne dielo je audiovizuálne dielo, ktorého rozpoèet výroby nie je vyí ako
priemerné náklady na výrobu slovenského audiovizuálneho diela. Výku priemerných nákladov urèí rada
s prihliadnutím na tatistické zisovanie v audiovízii.
Obtiane audiovizuálne dielo je audiovizuálne dielo,
ktoré nie je primárne urèené na ekonomické zhodnotenie a ktorého prípadné ekonomické zhodnotenie nemôe ma vplyv na trby na relevantnom trhu, a to najmä
s oh¾adom na jeho umelecký alebo experimentálny
charakter, s oh¾adom na jeho obsah alebo jeho technické spracovanie. Kritériá obtianosti urèuje rada
a o ich splnení rozhoduje riadite¾ na základe hodnotenia odborných komisií.
(10) Fond poskytne dotáciu iadate¾ovi o poskytnutie
finanèných prostriedkov, ktorý písomne preukáe, e
má na financovanie projektu, na ktorý sa finanèné
prostriedky poadujú, zabezpeèené spolufinancovanie
z vlastných alebo iných zdrojov. Výku spolufinancovania urèí fond v rámci zásad a priorít podpornej èinnosti
fondu na konkrétne obdobie schválených radou.
(11) O poskytnutí finanèných prostriedkov fondu
rozhodne riadite¾ do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti,
ktorá je úplná. Riadite¾ rozhodne o poskytnutí finanèných prostriedkov na základe hodnotenia odborných
komisií, iba ak poskytnutie finanèných prostriedkov
na konkrétnu iados odborné komisie odporuèia a ak
je to v súlade s pravidlami poskytovania tátnej pomoci
pod¾a osobitného predpisu.17)

) § 2 ods. 3 zákona è. 343/2007 Z. z.
) § 657 a 658 Obèianskeho zákonníka.
17
) Èl. 87 a 89 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva v platnom znení (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).
Zákon è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
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(12) Rozhodnutie riadite¾a pod¾a odseku 11 fond zverejní na svojej internetovej stránke. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemono odvola.
(13) Na základe rozhodnutia pod¾a odseku 11 fond
vypracuje a predloí iadate¾ovi návrh zmluvy pod¾a
§ 22.
§ 19
iadatelia o poskytnutie finanèného prostriedku
(1) iadate¾om o poskytnutie finanèných prostriedkov môe by fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na
právne úkony, a právnická osoba (ïalej len iadate¾).
iadate¾, ktorý je podnikate¾om a iada o poskytnutie
finanèných prostriedkov formou dotácie alebo pôièky,
musí ma oprávnenie na výkon èinnosti, na ktoré sa finanèné prostriedky fondu poadujú. iadate¾om môe
by osoba, ktorá projekt iniciovala alebo ktorá je samostatne alebo v spolupráci s inými osobami zodpovedná
za realizáciu projektu.
(2) Fond môe poskytnú finanèné prostriedky
a) nezávislým producentom v audiovízii registrovaným
pod¾a osobitného predpisu,18)
b) výrobcom slovenských audiovizuálnych diel,19)
c) autorom a spoluautorom slovenských audiovizuálnych diel,
d) distributérom audiovizuálnych diel,20)
e) osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne
pre výrobu audiovizuálnych diel a ich uvádzanie na
verejnosti na území Slovenskej republiky,
f) osobám na propagáciu a podporu rozirovania audiovizuálnych diel,
g) fyzickým osobám na rozvoj vzdelávania a odborného
výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia,
h) prevádzkovate¾om audiovizuálneho technického
zariadenia21) na území Slovenskej republiky na obnovu a rozvoj technologickej základne týchto zariadení.
(3) Finanèné prostriedky fondu nemono poskytnú
iadate¾ovi,
a) ktorý je v konkurze22) alebo v likvidácii,23)
b) proti ktorému je vedené exekuèné konanie,24)
c) ktorý nemá vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom alebo s fondom,
d) ktorý je podnikate¾om alebo zdruením podnikate¾ov25) a poruil zákaz nelegálneho zamestnávania
pod¾a osobitného predpisu,26)
18

)
)
20
)
21
)
22
)
23
)
24
)
19

25
26
27

)
)

)
)
29
)
28
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e) ktorý nepredloil vyúètovanie finanèných prostriedkov z fondu.
(4) iadate¾om nemôe by èlen rady, èlen dozornej
komisie, èlen odbornej komisie, riadite¾ ani jemu blízka
osoba.27)
§ 20
Predkladanie iadostí
o finanèné prostriedky z fondu
(1) Finanèné prostriedky fondu mono poskytnú na
základe písomnej iadosti. Vzor tlaèív zverejní fond na
svojej internetovej stránke. iadate¾ v iadosti uvedie,
o akú formu poskytnutia finanèných prostriedkov
a v akej sume iada.
(2) Prílohou iadosti je
a) popis projektu,
b) celkový rozpoèet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c) doklad o právnej subjektivite iadate¾a, ak je iadate¾om právnická osoba,
d) doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkova ivnos alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnika, ak je iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾,
e) èestné vyhlásenie o neporuení zákazu nelegálneho
zamestnávania, ak je iadate¾om podnikate¾ alebo
zdruenie podnikate¾ov,
f) doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo poboèke zahraniènej banky, na ktorý iadate¾ iada poukáza finanèné prostriedky,
g) doklady pod¾a § 18 ods. 10,
h) potvrdenie o zaplatení administratívnej úhrady za
spracovanie iadosti pod¾a § 21,
i) èestné vyhlásenie, e iadate¾ nie je v konkurze ani
v likvidácii a e proti iadate¾ovi nie je vedené exekuèné konanie,
j) èestné vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané
vzahy so tátnym rozpoètom,
k) èestné vyhlásenie iadate¾a, e v posledných troch
kalendárnych rokoch vdy riadne predloil vyúètovanie finanèných prostriedkov z fondu, ak mal takúto povinnos,
l) èestné vyhlásenie iadate¾a, e poskytuje súèinnos
v tátnom tatistickom zisovaní v oblasti kultúry
pod¾a osobitného predpisu,28)
m) èestné vyhlásenie iadate¾a, ktorý je povinný oznamova zákonom stanovené skutoènosti pod¾a osobitného predpisu,29) e si splnil svoju oznamovaciu
povinnos,

§ 37 a 41 zákona è. 343/2007 Z. z.
§ 2 ods. 1 zákona è. 343/2007 Z. z.
§ 2 ods. 17 zákona è. 343/2007 Z. z.
§ 2 ods. 14 zákona è. 343/2007 Z. z.
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 70 a 75a Obchodného zákonníka.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
§ 20f a 20j Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 125/2006 Z. z.
§ 116 a 117 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
§ 11 zákona è. 343/2007 Z. z.
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§ 22

n) iné doklady potrebné k posúdeniu iadosti, ktoré
fond pecifikuje pre dané èasové obdobie vo výzve na
predkladanie iadostí.
(3) Prílohy pod¾a odseku 2 písm. c) a d) je povinný
iadate¾ predloi ako originál alebo ako osvedèenú kópiu, nie starie ako tri mesiace; v opaènom prípade sa
na predloenú prílohu neprihliada.
(4) Ak sa prílohy pod¾a odseku 2 predkladajú v inom
ako tátnom jazyku, iadate¾ je povinný predloi aj ich
preklad do tátneho jazyka Slovenskej republiky.
(5) iadosti sa predkladajú v termínoch urèených
fondom, ktoré fond pecifikuje pre dané èasové obdobie
vo výzve na predkladanie iadostí.
(6) Ak sa na realizácii jedného projektu podie¾a viacero osôb, iadate¾om na tento projekt môe by iba jedna osoba, ktorá je na tento úèel písomne splnomocnená ostatnými zúèastnenými osobami.
(7) So iadosou o poskytnutie tipendia iadate¾
predkladá prílohy pod¾a odseku 2 písm. a), f), j) a k).
(8) Po doruèení iadosti fondu skontroluje kancelária, èi iados podal oprávnený iadate¾ pod¾a § 19 a èi
je predloená iados správne vyplnená a obsahuje prílohy pod¾a odseku 2. Zároveò kancelária preskúma
úplnos rozpoètu a súlad iadosti so zásadami poskytovania finanèných prostriedkov fondu schválenými radou.
(9) Ak iados nie je správne vyplnená alebo neobsahuje prílohy pod¾a odseku 2, fond písomne vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti v lehote, ktorá nesmie by
kratia ako 10 dní odo dòa doruèenia výzvy.
(10) iados, ktorú podal neoprávnený iadate¾ alebo
ktorá neobsahuje prílohy pod¾a odseku 2 a iadate¾ ich
nepredloil ani v dodatoènej lehote pod¾a odseku 9,
kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutoènos bez zbytoèného odkladu oznámi iadate¾ovi.
Rovnako postupuje kancelária aj v prípade, keï pod¾a
predloeného rozpoètu projektu zistí, e iados nie je
v súlade so zásadami poskytovania finanèných prostriedkov fondu schválenými radou.
(11) iadosti, ktoré sú úplné, predkladá kancelária
odborným komisiám na posúdenie. Odborné komisie
iados spolu s jej písomným hodnotením predkladajú
riadite¾ovi na rozhodnutie.
§ 21
Administratívna úhrada za spracovanie iadosti
o poskytnutie dotácie alebo pôièky
(1) Za spracovanie iadosti o poskytnutie dotácie alebo pôièky je iadate¾ povinný zaplati na úèet fondu
administratívnu úhradu.
(2) Administratívna úhrada je 0,1 % z poadovaných
finanèných prostriedkov, najmenej vak 20 eur a najviac 300 eur.
(3) Ak iadate¾ zaplatil administratívnu úhradu
a kancelária vyradí jeho iados pod¾a § 20 ods. 10,
fond vráti iadate¾ovi zaplatenú administratívnu úhradu zníenú o 3 eurá.
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Zmluva o poskytnutí finanèných prostriedkov
(1) Fond poskytuje finanèné prostriedky pod¾a § 18
ods. 3 na základe písomnej zmluvy uzavretej so iadate¾om.
(2) Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnú iadate¾ovi
finanèné prostriedky na urèený úèel za podmienok
ustanovených týmto zákonom a fondom a iadate¾ sa
zaväzuje tieto finanèné prostriedky poui v súlade
s urèeným úèelom a podmienkami a hodnoverne preukáza fondu ich pouitie pod¾a zmluvy.
(3) Zmluva obsahuje
úèel poskytnutia finanèných prostriedkov,
obsah projektu a jeho názvu,
sumu poskytnutých finanèných prostriedkov,
podmienky poskytnutia a pouitia finanèných prostriedkov,
e) podmienky vyúètovania poskytnutých finanèných
prostriedkov,
f) sankcie za poruenie zmluvných podmienok pod¾a
odseku 7 písm. b),
g) ostatné dohodnuté náleitosti súvisiace s poskytnutím finanèných prostriedkov.

a)
b)
c)
d)

(4) Fond do 30 dní od vydania rozhodnutia riadite¾a
o poskytnutí finanèných prostriedkov pod¾a § 18
ods. 11 doruèí iadate¾ovi návrh zmluvy. Ak iadate¾
najneskôr do 30 dní od doruèenia návrhu zmluvy tento
návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5) Ak iadate¾ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, povauje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riadite¾
predloí nový návrh zmluvy bez zbytoèného odkladu
spolu so svojím stanoviskom na rozhodnutie rade.
Rada do 30 dní od predloenia nového návrhu zmluvy
rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh
zmluvy nesmie obsahova dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náleitostí
pod¾a odseku 3 písm. a) a c).
(6) Uzavretím zmluvy sa iadate¾ stáva prijímate¾om
finanèných prostriedkov.
(7) Poskytnuté finanèné prostriedky môe prijímate¾
finanèných prostriedkov poui výluène na úèel uvedený v zmluve. V prípade pouitia finanèných prostriedkov fondu v rozpore s úèelom uvedeným v zmluve je prijímate¾ finanèných prostriedkov povinný
a) vráti vetky neoprávnene pouité finanèné prostriedky a
b) zaplati fondu pokutu v sume 0,05 % z neoprávnene
pouitých finanèných prostriedkov za kadý zaèatý
deò neoprávneného pouitia poskytnutých finanèných prostriedkov odo dòa ich neoprávneného pouitia a do ich vrátenia fondu.
(8) Prijímate¾ finanèných prostriedkov priloí k vyúètovaniu poskytnutých finanèných prostriedkov pod¾a
zmluvy
a) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu
vetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré iadate¾
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kontrolný úrad Slovenskej republiky a prísluné orgány pod¾a osobitných predpisov.33)

uviedol v iadosti o poskytnutie finanèných prostriedkov,
c) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

(9) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzahuje osobitný predpis,4) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 23

Príspevky do fondu

Financovanie a hospodárenie fondu
(1) Príjmy fondu tvoria
a) príspevky do fondu pod¾a § 24 a 28,
b) príspevok zo tátneho rozpoètu,
c) úroky z vkladov v bankách alebo v poboèkách zahranièných bánk,
d) úroky z pôièiek poskytnutých z prostriedkov fondu,
e) zmluvné sankcie za neoprávnené pouitie alebo zadranie prostriedkov fondu,
f) administratívne úhrady vyberané pod¾a § 21.

§ 24
Príspevok televízneho vysielate¾a
zriadeného zákonom
(1) Televízny vysielate¾ zriadený zákonom6) je povinný plati príspevok do fondu.
(2) Základom pre výpoèet príspevku pod¾a odseku 1
sú celkové príjmy vysielate¾a zriadeného zákonom z reklamy a telenákupu za posledný kalendárny rok.

(2) Finanèné prostriedky fondu sa vedú na úètoch
v banke alebo poboèke zahraniènej banky.30)

(3) Príspevok televízneho vysielate¾a zriadeného zákonom je 5 % zo základu pod¾a odseku 2.

(3) Finanèné prostriedky, s ktorými fond hospodári,
môe pouíva len na úèely pod¾a tohto zákona. Fond je
povinný pri pouívaní prostriedkov zachováva hospodárnos a efektívnos ich pouitia. Finanèné prostriedky ani ïalí majetok fondu sa nesmú poui v prospech
politickej strany alebo politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú politickú funkciu.

§ 25

(4) Fond je povinný poui 95 % sumy svojich príjmov
na podpornú èinnos pod¾a tohto zákona.
(5) Fond je oprávnený poui na vlastnú prevádzku
najviac 5 % z celkovej sumy svojich príjmov.
(6) Fond vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.31) Úètovná závierka a súlad výroènej správy s úètovnou závierkou musia by overené audítorom32) a po
schválení radou musia by zverejnené najneskôr do
konca tvrtého mesiaca nasledujúceho úètovného
roka.
(7) Výroèná správa obsahuje
a) preh¾ad a vyhodnotenie plnenia èinností fondu urèených týmto zákonom, najmä èinností pod¾a § 2
písm. b) a f),
b) preh¾ad poskytnutých finanèných prostriedkov iadate¾om,
c) úètovnú závierku a zhodnotenie základných údajov
v nej obsiahnutých,
d) stanovisko dozornej komisie k úètovnej závierke
a k výsledku hospodárenia fondu,
e) ïalie údaje urèené radou.
(8) Kontrolu hospodárenia fondu vykonáva Najvyí
30

Príspevok televízneho vysielate¾a
oprávneného vysiela na základe licencie
(1) Televízny vysielate¾ oprávnený vysiela na základe licencie udelenej pod¾a osobitných predpisov,34)
pod¾a ktorej je podiel audiovizuálnych diel v rámci
programovej sluby v jeho televíznom vysielaní viac ako
15 % a poskytuje celoploné alebo multiregionálne vysielanie,35) okrem vysielate¾a programovej sluby urèenej výhradne na vlastnú propagáciu, je povinný plati
príspevok do fondu.
(2) Základom pre výpoèet príspevku pod¾a odseku 1
sú celkové príjmy televízneho vysielate¾a oprávneného
vysiela na základe licencie z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu pod¾a osobitného predpisu36) za
posledný kalendárny rok.
(3) Príspevok televízneho vysielate¾a oprávneného
vysiela na základe licencie je 2 % zo základu pod¾a odseku 2.
§ 26
Príspevok prevádzkovate¾a
audiovizuálneho technického zariadenia
(1) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického
zariadenia21) je povinný plati príspevok do fondu.
(2) Príspevok prevádzkovate¾a audiovizuálneho technického zariadenia je 0,03 eura za kadú predanú

) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 9 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
32
) Zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
33
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
34
) § 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových sluieb a poskytovaní iných obsahových sluieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona è. 654/2007 Z. z.
35
) § 3 písm. m) a n) zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
36
) § 32 a 39 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
31
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vstupenku na audiovizuálne predstavenie za posledný
kalendárny rok.
§ 27
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va urèenie základu pre výpoèet príspevku a odvedenie
príspevku, a to najneskôr do 10 dní od doruèenia takejto iadosti.

(1) Prevádzkovate¾ retransmisie37) je povinný plati
príspevok do fondu.

(3) Do základu pre výpoèet príspevku pod¾a § 24, 25,
27 a 28 sa nezaratúva daò z pridanej hodnoty. Základ
pre výpoèet príspevku sa zaokrúh¾uje na celé eurá nahor. Príspevok pod¾a § 24, 25, 27 a 28 sa zaokrúh¾uje
na celé eurá nahor.

(2) Základom pre výpoèet príspevku pod¾a odseku 1
sú celkové príjmy prevádzkovate¾a retransmisie za poskytovanie retransmisie ako obsahovej sluby koncovému uívate¾ovi za posledný kalendárny rok.

(4) Príspevok do fondu pod¾a § 24 a 28 sa neplatí, ak
je suma príspevku v príslunom kalendárnom roku
niia ako 50 eur. Tým nie je dotknutá povinnos predloi vyúètovanie príspevku pod¾a odseku 1.

(3) Príspevok prevádzkovate¾a retransmisie je 1 % zo
základu pod¾a odseku 2.

§ 31

Príspevok prevádzkovate¾a retransmisie

§ 28
Príspevok distributéra audiovizuálnych diel
(1) Distributér audiovizuálnych diel20) je povinný plati príspevok do fondu.
(2) Základom pre výpoèet príspevku pod¾a odseku 1
sú celkové príjmy distributéra audiovizuálnych diel za
distribúciu audiovizuálnych diel na území Slovenskej
republiky za posledný kalendárny rok okrem príjmov
za audiovizuálne predstavenie.
(3) Príspevok distributéra audiovizuálnych diel je
1 % zo základu pod¾a odseku 2.
§ 29
Príspevok zo tátneho rozpoètu
Príspevok zo tátneho rozpoètu do fondu sa poskytuje v rámci schválených limitov ministerstva na prísluné rozpoètové obdobie pod¾a zákona o tátnom rozpoète, strategických zámerov a dlhodobých koncepcií
rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike schválených ministerstvom. Príspevok
nesmie by mení ako celková suma príspevkov osôb
pod¾a § 24 a 28 za posledný kalendárny rok.
Spoloèné ustanovenia
k plateniu príspevkov
§ 30
(1) Osoby, ktoré platia príspevok do fondu pod¾a § 24
a 28, sú povinné tento príspevok odvies bezhotovostne kadoroène najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka na úèet fondu a predloi fondu vyúètovanie odvedeného príspevku, ktoré obsahuje najmä
výku základu pre výpoèet príspevku za dané obdobie
a výku odvedeného príspevku.
(2) Osoby povinné plati príspevok do fondu pod¾a
§ 24 a 28 sú na úèely výkonu kontroly správnosti odvedených príspevkov povinné sprístupni fondu na základe písomnej iadosti údaje z úètovnej dokumentácie
vedenej pod¾a osobitného predpisu,38) z ktorých vyplý37

(1) Ak osoba, ktorá odvádza príspevok do fondu pod¾a § 24 a 28, neodvedie príspevok v lehote pod¾a § 30
ods. 1, fond má právo domáha sa urèenia sumy príspevku alebo zaplatenia dlnej sumy neodvedeného
príspevku na súde.
(2) Spolu s nárokom pod¾a odseku 1 sa fond môe domáha aj zaplatenia úrokov z omekania z nezaplatenej
sumy vo výke o 10 % vyie, ne je základná úroková
sadzba Európskej centrálnej banky uplatòovaná pred
prvým kalendárnym dòom kalendárneho polroka,
v ktorom dolo k omekaniu. Základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky platná v prvý kalendárny
deò kalendárneho polroka sa pouije poèas celého tohto polroka.
§ 32
Koprodukèný tatút
(1) Koprodukèný tatút ude¾uje fond slovenským audiovizuálnym dielam, ktoré sú európskymi filmovými
dielami39) a ktoré spåòajú podmienky pod¾a Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii (ïalej len dohovor) a pod¾a tohto zákona. Európskemu filmovému
dielu mono udeli koprodukèný tatút, ak
a) bude európske filmové dielo vyrobené v koprodukcii
najmenej troch koproducentov s trvalým pobytom
alebo so sídlom najmenej v troch rôznych tátoch,
ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, alebo
v koprodukcii najmenej troch koproducentov s trvalým pobytom alebo so sídlom v troch rôznych tátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a jedného koproducenta alebo viacerých koproducentov,
ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo v tátoch, ktoré
nie sú zmluvnými stranami dohovoru, prièom vak
celkový vklad koproducentov, ktorí nemajú trvalý
pobyt alebo sídlo v zmluvných stranách dohovoru,
nesmie prekroèi 30 % celkových nákladov na produkciu; koprodukèný tatút mono udeli aj európskemu filmovému dielu vyrobenému v koprodukcii
dvoch koproducentov s trvalým pobytom alebo so
sídlom v dvoch rôznych tátoch, ktoré sú zmluvnými
stranami dohovoru, pokia¾ nie je medzi týmito tátmi uzavretá iadna dohoda upravujúca dvojstranné

) § 3 písm. b) zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 31 a 37 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
39
) Èl. 3 písm. c) Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 106/2007 Z. z.).
38
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koprodukèné vzahy a iadny z týchto tátov si neuplatnil výhradu pod¾a dohovoru,40)
b) sú u zúèastnených koproducentov predpoklady, e
majú primerané technické a finanèné prostriedky,
ako aj dostatoènú odbornú kvalifikáciu,
c) je výka finanèného podielu na koprodukcii stanovená takto:
1. v prípade mnohostrannej koprodukcie nesmie
by najmení podiel koproducenta mení ako
10 % a najväèí podiel koproducenta nesmie by
väèí ako 70 % celkových nákladov na výrobu európskeho filmového diela,
2. v prípade dvojstrannej koprodukcie najmení podiel koproducenta nesmie by mení ako 20 %
a najväèí podiel koproducenta nesmie byt väèí
ako 80 % celkových nákladov na výrobu európskeho filmového diela.
d) vklad kadého z koproducentov zahàòa skutoènú
technickú a umeleckú úèas; vklad koproducentov
prostredníctvom tvorivých pracovníkov, technického tábu, umelcov, interpretov, ako aj prostredníctvom materiálneho vybavenia, musí byt primeraný
podielu ich investície na celkových nákladoch diela,
prièom, s výnimkou medzinárodných záväzkov tátov, v ktorých majú koproducenti trvalý pobyt alebo
sídlo a poiadaviek scenára, technický táb a výrobný táb musia by zostavené z osôb so tátnou príslunosou k tátom, ktoré sú partnermi na koprodukcii, a dokonèovacie práce (postprodukcia) musia
by v zásade realizované v týchto tátoch.
(2) Koprodukèný tatút pod¾a tohto zákona mono
udeli aj výluène finanèným koprodukciám, ak
a) zahàòajú jeden meninový podiel alebo viac meninových podielov koproducentov, ktoré môu ma
v súlade s koprodukènou zmluvou iba charakter finanèného vkladu, prièom celkový národný podiel
nemôe by mení ako 10 % ani väèí ako 25 % celkových nákladov na výrobu diela,
b) zahàòajú väèinového koproducenta so skutoèným
technickým aj umeleckým podielom spåòajúceho
podmienky na uznanie európskeho filmového diela
v jeho krajine ako národného diela,
c) prispievajú k posilneniu európskej identity a
d) sú predmetom koprodukèných zmlúv obsahujúcich
ustanovenia o rozdelení príjmov.
(3) Koprodukèný tatút finanèným koprodukciám
fond udelí a po doruèení súhlasu, ktorý pre kadý jednotlivý prípad ude¾ujú prísluné orgány zmluvných
tátov dohovoru, prihliadajúc na ustanovenia dohovoru.
(4) Koprodukèný tatút nebude udelený projektom
zjavne pornografického charakteru, ako aj takým projektom, ktoré schva¾ujú násilie alebo ktoré otvorene
uráajú ¾udskú dôstojnos.
(5) Európske filmové diela vyrobené v koprodukcii
musia by prezentované s uvedením koprodukèných
tátov. Názvy tátov musia by zrete¾ne uvedené
v úvodných alebo závereèných titulkoch európskeho
40
41
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filmového diela, v reklame európskeho filmového diela
a na propagaèných materiáloch k európskemu filmovému dielu, ako aj pri jeho verejnom uvádzaní.
(6) Koprodukèný tatút udelí fond na základe iadosti koproducenta, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. iados o udelenie koprodukèného tatútu sa podáva písomne fondu najneskôr dva mesiace pred zaèiatkom nakrúcania diela, na
ktoré sa iados podáva.
(7) K iadosti sa prikladá
a) kópia zmluvy o udelení licencie na pouitie diela alebo o udelení súhlasu na výkon majetkových práv
spoluautorov diela,
b) scenár európskeho filmového diela,
c) zoznam technických a umeleckých vkladov zúèastnených tátov,
d) predpokladaný rozpoèet a podrobný finanèný plán
európskeho filmového diela,
e) realizaèný plán európskeho filmového diela,
f) koprodukèná zmluva uzatvorená medzi koproducentmi, ktorá musí obsahova ustanovenia o rozdelení príjmov alebo trhov medzi koproducentmi.
(8) iados a jej prílohy pod¾a odseku 7 písm. a), c)
a f) iadate¾ predkladá v slovenskom jazyku alebo v jazykovej úprave spåòajúcej poiadavku základnej zrozumite¾nosti z h¾adiska tátneho jazyka Slovenskej republiky.
(9) iadate¾ predkladá fondu iados spolu s prílohami najneskôr dva mesiace pred plánovaným zaèiatkom nakrúcania európskeho filmového diela. iados
a prílohy sa predkladajú v dostatoènom poète tak, aby
ich bolo moné predloi kompetentným orgánom
ostatných tátov, z ktorých koproducenti sa zúèastòujú na danej koprodukcii. Ak iadate¾ predloí neúplnú
iados, fond ho bez zbytoèného odkladu písomne vyzve na jej doplnenie.
(10) Koproducentovi, ktorý má trvalý pobyt alebo
sídlo na území Slovenskej republiky a je koproducentom s meninovou finanènou úèasou, fond udelí koprodukèný tatút a po získaní vyjadrenia prísluných
orgánov ostatných tátov, z ktorých koproducenti sa
zúèastòujú na danej koprodukcii a majú na nej väèinovú finanènú úèas.
(11) Koproducentovi, ktorý má trvalý pobyt alebo
sídlo na území Slovenskej republiky a je koproducentom s väèinovou finanènou úèasou, fond udelí koprodukèný tatút do 30 dní odo dòa doruèenia úplnej iadosti.
(12) Ïalie podrobnosti o podávaní iadostí a ude¾ovaní koprodukèných tatútov urèí tatút fondu.
§ 33
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní,41) ak tento zákon
neustanovuje inak.

) Èl. 20 Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 106/2007 Z. z.).
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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(2) Na doruèovanie písomností pod¾a tohto zákona sa
primerane pouijú ustanovenia veobecného predpisu
o správnom konaní.42)
(3) iadosti pod¾a § 20 sa predkladajú fondu od
30. novembra 2009.
(4) Príspevky pod¾a § 24 a 28 zaplatia povinné subjekty prvýkrát do 31. júla 2010
(5) Fond je v roku 2009 oprávnený poui na vlastnú
prevádzku vetky svoje príjmy.

nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu portovej
alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním portovej alebo kultúrnej
udalosti pod¾a predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní vetkých televíznych programových sluieb vysielate¾a na základe zákona spolu presiahnu 15 % denného
vysielacieho èasu..
2. Za § 76da sa vkladá § 76db, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 76db

(6) Minister do 31. marca 2009 vymenuje èlenov rady
a do 15. apríla 2009 zvolá prvé zasadnutie rady.
(7) Rada na svojom prvom zasadnutí rozhodne o vypísaní výberového konania na funkciu riadite¾a.
(8) Rada do 31. mája 2009 schváli tatút fondu.
(9) Rada do 31. augusta 2009 zvolí dvoch èlenov dozornej komisie a minister do 31. augusta 2009 vymenuje jedného èlena dozornej komisie.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona
è. 283/1997 Z. z. sa mení takto:
1. V § 20 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a i) sa oznaèujú ako písmená f) a i).
2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová písmena g) nahrádzajú slovami písmene f).
Èl. III
Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona è. 147/2004 Z. z., zákona
è. 206/2002 Z. z., zákona è. 289/2005 Z. z., zákona
95/2006 Z. z., zákona è. 121/2006 Z. z., zákona
è. 13/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 654/2007 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z. a zákona è. 287/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 36 odsek 2 znie:
(2) Èasový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej sluby vysielate¾a na základe zákona nesmie spolu presiahnu 0,5 % denného vysielacieho èasu. Tento èasový rozsah sa môe zvýi a na
2,5 % denného vysielacieho èasu, a to o èas vyhradený
telenákupným otom. Obmedzenie pod¾a prvej vety sa
nevzahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení
s vysielaním portovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2009
(1) Èasový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej sluby vysielate¾a na základe zákona v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 nesmie spolu
presiahnu 2,5 % denného vysielacieho èasu. Tento èasový rozsah sa môe zvýi a na 15 % denného vysielacieho èasu, a to o èas vyhradený telenákupným otom.
(2) Èasový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej sluby vysielate¾a na základe zákona
v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 nesmie spolu presiahnu 1,5 % denného vysielacieho èasu. Tento èasový
rozsah sa môe zvýi a na 10 % denného vysielacieho
èasu, a to o èas vyhradený telenákupným otom.
(3) Èasový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej sluby vysielate¾a na základe zákona v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 nesmie spolu presiahnu 1 % denného vysielacieho èasu. Tento
èasový rozsah sa môe zvýi a na 5 % denného vysielacieho èasu, a to o èas vyhradený telenákupným otom..
Èl. IV
Zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení
zákona è. 588/2006 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona è. 68/2008 Z. z. a zákona è. 70/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Slovenská televízia uhrádza príspevok do Audiovizuálneho fondu pod¾a osobitného predpisu.40a).
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:

40a) Zákon è. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009
okrem ustanovenia § 32, ktoré nadobúda úèinnos
1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
42

) § 24 a 25 zákona è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
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517
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

9. § 21 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Predseda kolégia najvyieho súdu môe poveri
vykonávaním niektorých úloh pod¾a odseku 4 niektorého z èlenov tohto kolégia, ak s tým tento èlen kolégia súhlasí..

Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:

10. V § 37 ods. 4 sa slová do 30 dní nahrádzajú slovami do 60 dní.

1. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Súd rozhoduje o tom, èi vec predloená súdu patrí do právomoci súdu. Súd nemôe vyslovi, e vec nepatrí do právomoci súdu, ak ju nemôe postúpi na konanie a rozhodnutie inému orgánu verejnej moci..

11. V § 37 ods. 5 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak sudcovská
rada nezvolí èlena alebo èlenov výberovej komisie, urèí
tohto èlena alebo èlenov na poiadanie predsedu krajského súdu alebo ministerstva (odsek 9) kolégium
predsedov sudcovských rád krajského súdu, v ktorého obvode sa uskutoèòuje výberové konanie,.

2. V § 11 ods. 2 sa za slová sa podie¾ajú aj dopåòajú
slová justièní èakatelia,.
3. § 12 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Predseda súdu je povinný zvola plénum, ak o to
písomne poiada najmenej tretina sudcov alebo nadpolovièná väèina vetkých èlenov sudcovskej rady s návrhom programu rokovania.
(5) Ak predseda súdu nezvolá plénum do 10 dní od
doruèenia písomnej iadosti pod¾a odseku 4, zvolá ho
predseda sudcovskej rady alebo podpredseda sudcovskej rady tohto súdu; na súde, kde sudcovská rada nie
je zvolená, zvolá v tomto prípade plénum iný sudca,
ktorý je funkène najstarí..
4. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Predseda krajského súdu môe na návrh predsedu prísluného okresného súdu zriadi na okresnom
súde v obvode tohto krajského súdu obèianskoprávne
grémium, trestnoprávne grémium, prípadne ïalie grémium. Predseda krajského súdu môe na návrh predsedu niektorého z dotknutých okresných súdov zriadi
spoloèné grémiá zo sudcov okresných súdov v obvode
tohto krajského súdu. Na rieenie problémov viacerých
grémií môe predseda krajského súdu na návrh predsedu kolégia zvola spoloèné rokovanie grémií okresných súdov v obvode tohto krajského súdu..
5. V § 15 ods. 6 sa za slová okresného súdu, vkladajú slová justièní èakatelia,.
6. V § 15 sa vypúajú odseky 7 a 8.
7. V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Kolégium krajského súdu aspoò raz roène organizuje porady so sudcami okresných súdov v obvode prísluného
krajského súdu, a to pod¾a prevaujúceho obsahu ich
rozhodovacej èinnosti..
8. V § 21 ods. 1 sa vypúa posledná veta.

12. V § 37 ods. 7 sa slová do 30 dní nahrádzajú slovami do 60 dní.
13. V § 37 ods. 8 sa slová do 30 dní nahrádzajú slovami do 60 dní.
14. V § 38 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo z iných závaných dôvodov po prerokovaní so
súdnou radou..
15. V § 38 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
16. V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Na
krajských súdoch, okresných súdoch s poètom sudcov
vyím ako 30 a na okresných súdoch v sídle krajského
súdu pôsobia dvaja podpredsedovia súdu; rozsah zastupovania urèí predseda súdu..
17. V § 39 odsek 2 znie:
(2) Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená
alebo ak ide o dlhodobú neprítomnos podpredsedu
súdu presahujúcu es týdòov, môe predseda súdu
poveri ktoréhoko¾vek sudcu prísluného súdu s jeho
súhlasom vykonávaním niektorých úkonov patriacich
do pôsobnosti predsedu súdu..
18. V § 39 sa vypúa odsek 3.
19. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Na predsedu najvyieho súdu a podpredsedu
najvyieho súdu sa nevzahujú § 36 a 38, § 39 ods. 2
a 3, § 40 a 41 tohto zákona..
20. V § 45 ods. 1 posledná veta znie: Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnos sudcovskej rady vykonáva plénum súdu..
21. V § 45 ods. 2 sa v prvej vete slová 15 èlenov na-
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hrádzajú slovami devä èlenov a v druhej vete sa za
slovo volí vkladajú slová a odvoláva.
22. V § 45 ods. 3 sa za slová o vo¾bách vkladajú slová a odvolávaní.
23. V § 45 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Plénum okresného súdu, na ktorom nie je zvolená sudcovská rada, si volí a odvoláva zástupcu pléna súdu, ktorý
vykonáva pôsobnos predsedu sudcovskej rady..
24. V § 45 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) na poiadanie predsedu súdu zaujíma stanoviská vo
veciach patriacich do pôsobnosti predsedu súdu,.
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno j).
25. § 46 ods. 3 sa dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) uplynutím funkèného obdobia,
e) odvolaním pod¾a § 45 ods. 2..
26. V § 46 sa vypúa odsek 5.
27. V § 48 ods. 1 prvá veta znie: Kolégium predsedov
sudcovských rád sa zriaïuje na krajskom súde a tvorí
ho predseda sudcovskej rady krajského súdu, predsedovia sudcovských rád okresných súdov v obvode tohto
krajského súdu a zástupcovia pléna okresných súdov
v obvode tohto krajského súdu pod¾a § 45 ods. 4 druhej
vety..
28. V § 48 ods. 2 písmeno d) znie:
d) navrhova èlena výberovej komisie na výberové konanie na funkciu sudcu a na výberové konanie na
postup na súd vyieho stupòa a voli èlena výberovej komisie na výberové konanie na funkciu predsedu krajského súdu,.
29. V § 48 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) na poiadanie predsedu krajského súdu zaujíma
stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti
predsedu súdu,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
30. V § 50 ods. 2 písm. j) sa slová o dedièstve,16) nahrádzajú slovami o dedièstve a ich zastupovanie16) (ïalej len notársky rozvrh),.
31. V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak sudca vykonáva iné èinnosti vyplývajúce
z tohto zákona alebo osobitného zákona,16a) rozvrh práce môe obsahova aj zníenie rozsahu, v akom sa tento
sudca podie¾a na výkone súdnictva..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon è. 385/2000 Z. z..

32. V § 51 ods. 1 sa za slovom samosudcom èiarka
nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a notárom.
33. V § 51 ods. 2 sa za slovom samosudcov èiarka
nahrádza slovom alebo a vypúajú sa slová alebo
notárov.
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34. § 51 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Notársky rozvrh môe by zaloený na
a) obvodovom systéme, ktorý delí obvod okresného
súdu na notárske obvody, ktorých poèet sa rovná
poètu notárskych úradov v obvode tohto súdu,
b) èasovom systéme, pod¾a ktorého sú notári poverovaní úkonmi v konaní o dedièstve v závislosti od èasu
smrti poruèite¾a v rámci kalendárneho roka,
c) kombinácii systémov pod¾a písmen a) a b), prièom
hranice notárskych obvodov spravidla repektujú
územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky..
35. V § 52 ods. 2 posledná veta znie: Predseda súdu
môe poveri predsedu kolégia alebo predsedu grémia,
ak je grémium na okresnom súde zriadené, aby prerokoval návrh rozvrhu práce so sudcami prísluného kolégia alebo grémia; povinnos pod¾a prvej vety sa v tomto prípade neuplatòuje..
36. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
§ 52a
(1) Notárska komora Slovenskej republiky (ïalej len
notárska komora) predloí najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predsedovi prísluného krajského súdu a predsedom okresných súdov návrh notárskeho rozvrhu na nasledujúci kalendárny rok.
(2) Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k návrhu notárskeho rozvrhu najneskôr do 31.
októbra kalendárneho roka predsedovi prísluného
krajského súdu.
(3) Predseda krajského súdu vydá notársky rozvrh
najneskôr do 10. decembra kalendárneho roka a zale
ho vetkým predsedom okresných súdov a prezídiu notárskej komory.
(4) Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zrueniu alebo zriadeniu notárskeho úradu, notárska komora predloí najneskôr do 15 dní odo dòa zriadenia alebo
zruenia notárskeho úradu predsedovi prísluného
krajského súdu a predsedovi okresného súdu, v ktorého obvode sa zriadil alebo zruil notársky úrad, návrh
na zmenu notárskeho rozvrhu.
(5) Predseda okresného súdu pod¾a odseku 4 oznámi
svoje stanovisko k návrhu zmeny notárskeho rozvrhu
najneskôr do 20 dní odo dòa jeho predloenia.
(6) Predseda krajského súdu vydá rozhodnutie
o zmene notárskeho rozvrhu najneskôr do 30 dní od
predloenia návrhu na jeho zmenu..
37. V § 53 ods. 2 sa vypúa èiarka a slová ktorých
môe poveri vykonaním úkonov pod¾a odseku 1 v rámci grémia alebo kolégia prísluného súdu.
38. V § 53 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Sudcovia v rozsahu svojich povinností pod¾a osobitných
predpisov,18a) justièní èakatelia, súdni úradníci a zamestnanci súdu sú povinní postupova v súlade s opatreniami predsedu súdu uloenými pod¾a prechádzajúcej vety..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:
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18a) § 30 zákona è. 385/2000 Z. z.
Obèiansky súdny poriadok.
Trestný poriadok..

39. V § 53 ods. 4 sa slová sanostiam pre poruenie
zákona nahrádzajú slovami dovolaniam.
40. V § 55 ods. 5 sa za slová z vlastného podnetu
vkladajú slová alebo na návrh prísluného predsedu
súdu niieho stupòa.
41. V § 57 ods. 4 sa vypúa posledná veta.
42. V § 57 ods. 5 sa vypúa posledná veta.
43. V § 71 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
1. urèuje poèty sudcov, justièných èakate¾ov
a ostatných zamestnancov súdov a vo¾né miesta
sudcov; poèty sudcov urèuje po dohode so súdnou radou a na vojenských súdoch aj s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany),.
44. § 72 ods. 1 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vykonáva previerky vybavovania a preetrovania vybavovania saností pod¾a tohto zákona predsedami
1. okresných súdov,
2. krajských súdov,
3. peciálneho súdu a
4. vojenských súdov..
45. V § 72 ods. 2 sa slová pod¾a odseku 1 písm. b), c)
a d) nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1 písm. b) a
e).
46. V § 73 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Výkon úloh pod¾a odseku 1 môe ministerstvo
v potrebnom rozsahu prenies na krajské súdy; ustanovenia § 71 ods. 1 písm. d) prvého a tretieho bodu tým
nie sú dotknuté.
(3) Výkon úloh prenesených pod¾a odseku 2 zabezpeèuje prísluný organizaèný útvar krajského súdu, a to
pre tento krajský súd a vetky okresné súdy v obvode
tohto krajského súdu..
47. V § 74 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) zabezpeèuje riadenie osobného úradu,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená
c) a g).
48. V § 74 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) riadi organizaèné útvary krajského súdu uvedené
v § 73 ods. 3..
49. V § 78 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a k) sa oznaèujú ako písmená
a) a j).
50. § 86 znie:
§ 86
Ministerstvo a najvyí súd predkladajú súdnej rade
východiská pre tvorbu rozpoètu verejnej správy a návrh
rozpoètu súdnictva tak, aby súdna rada mohla v zákonom ustanovenej lehote zauja k východiskám a k návrhu rozpoètu súdnictva stanovisko. Stanovisko súd-
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nej rady je súèasou návrhu tátneho rozpoètu, ktorý
vláda predkladá Národnej rade Slovenskej republiky..
51. V § 92 ods. 2 sa vypúajú písmená d) a f).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
52. Nadpis nad § 99 znie:
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2009.
53. § 99 a 101 znejú:
§ 99
(1) Notárska komora vypracuje a predloí prvý návrh
notárskeho rozvrhu na rok 2009 pod¾a tohto zákona
predsedom krajských súdov a predsedom okresných
súdov najneskôr do 31. januára 2009. Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k tomuto návrhu najneskôr do 28. februára 2009 a predsedovia
krajských súdov vydajú prvé notárske rozvrhy pod¾a
tohto zákona najneskôr do 31. marca 2009.
(2) Do vydania prvého notárskeho rozvrhu pod¾a odseku 1 sa veci pride¾ujú notárom pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008.
§ 100
Vetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov, tátnozamestnaneckých vzahov
a iných právnych vzahov osôb vykonávajúcich k 31.
decembru 2008 úlohy pod¾a § 73 ods. 1 v organizaèných útvaroch ministerstva zriadených na krajských
súdoch pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2008 prechádzajú k 1. januáru 2009 na krajské súdy.
§ 101
Grémiá zriadené na okresných súdoch pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008 zanikajú
k 31. marcu 2009, ak predseda prísluného krajského
súdu do tohto dátumu nerozhodne inak..
54. Poznámka pod èiarou k odkazu 45 sa vypúa.
55. Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 102a
Zruovacie ustanovenie
úèinné od 1. januára 2009
Zruuje sa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 413/2006 Z. z. o pravidlách urèovania miest sudcov a vo¾ných miest sudcov na súdoch..
Èl. II
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
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è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 16 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred urèený súd; súhlas musí ma písomnú formu..

alebo trestnoprávneho kolégia5ab) alebo ak sa také grémium alebo kolégium nezriadilo, sudcu, ktorý by bol
jeho èlenom,.
Vypúajú sa poznámky pod èiarou k odkazom 5aa
a 5ab.
8. V § 12a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Na takéto doèasné pridelenie sa nevzahuje § 12 ods. 4..
9. V § 12a ods. 2 sa vypúa bodkoèiarka a slová
s jeho súhlasom ho súdna rada pridelí na súd, z ktorého bol doèasne pridelený na výkon funkcie predsedu
súdu.
10. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Stá sudcu

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích
predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

4. V § 7 sa vypúajú slová a ktorá súhlasí so svojím
vymenovaním za sudcu a s pridelením na vopred urèený súd..
5. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Pridelenie sudcu
(1) Sudcu, s jeho predchádzajúcim súhlasom, pride¾uje na výkon funkcie na urèený okresný súd súdna
rada
a) na návrh ministra, ak sa miesto sudcu obsadzuje
justièným èakate¾om,
b) v ostatných prípadoch na základe výsledkov výberového konania, ktoré jej oznámi minister.
(2) Pridelenie sudcu je úèinné dòom jeho vymenovania..
6. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Na peciálny súd mono doèasne prideli len
sudcu, ktorý je pod¾a osvedèenia Národného bezpeènostného úradu pod¾a osobitného zákona5a) oprávnený
oboznamova sa s utajovanými skutoènosami stupòa
utajenia Prísne tajné; táto podmienka sa vzahuje
rovnako na sudcu preloeného na peciálny súd, ako
aj na sudcu, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu peciálneho súdu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 10 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 12 ods. 4 sa vypúajú slová jeden rok v období
troch rokov, a ak ide o èlena trestnoprávneho grémia5aa)
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(1) Sudca, ak s tým súhlasí, môe vykonáva stá
v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,
v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky,
na Úrade vlády Slovenskej republiky,
na ústrednom orgáne tátnej správy súdov,
v intitúcii, ktorá zabezpeèuje vzdelávanie sudcov,
alebo
g) ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej
republiky.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Sudca poèas stáe pod¾a odseku 1 písm. a) a f)
nemôe vykonáva funkciu sudcu. Stá sudcu pod¾a
odseku 1 sa povauje za výkon funkcie sudcu.
(3) O stái sudcu pod¾a odseku 1 písm. e) a f) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na
ktorom sudca pôsobí. V ostatných prípadoch o stái
sudcu rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra a po
prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(4) Stá sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpeèenie èinnosti orgánov uvedených v odseku 1, mono stá
predåi najviac o ïalie dva roky.
(5) Ustanovenia tohto zákona o doèasnom pridelení
sudcu sa pouijú primerane aj na stá sudcu..
11. V § 14 ods. 1 sa za slovo súhlasom vkladá èiarka
a pripájajú sa tieto slová: na jeho iados.
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008 Z. z..

13. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Na krajský súd mono preloi len sudcu, ktorý
dovàil vek aspoò 35 rokov. Na peciálny súd mono
preloi len sudcu, ktorý dovàil vek aspoò 35 rokov
a spåòa podmienku pod¾a § 12 ods. 2. Na Najvyí súd
Slovenskej republiky (ïalej len najvyí súd) mono
preloi len sudcu, ktorý dovàil vek aspoò 40 rokov..
14. V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ak je zriadené samostatné grémium pre jeden okresný súd, predsedu grémia vymenúva predseda tohto
okresného súdu po prerokovaní so sudcami prísluné-

Strana 4478

Zbierka zákonov è. 517/2008

ho grémia. Ak je zriadené spoloèné grémium pre viacero
okresných súdov, predsedu grémia vymenúva predseda krajského súdu po prerokovaní s predsedami dotknutých okresných súdov.
(3) Predsedu kolégia vymenúva predseda súdu po
prerokovaní so sudcami prísluného kolégia..
15. V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Na návrh najmenej polovice èlenov grémia alebo
v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní s èlenmi grémia rozhoduje o odvolaní predsedu grémia predseda súdu, ktorý ho vymenoval.
(3) Na návrh najmenej polovice èlenov kolégia alebo
v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní s èlenmi kolégia rozhoduje o odvolaní predsedu kolégia predseda súdu..
16. V § 17 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a j) sa oznaèujú ako písmená
g) a i).
17. § 22 znie:
§ 22
(1) Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný
trestný èin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie za èin, za ktorý môe by odvolaný z funkcie
sudcu, mono doèasne pozastavi výkon funkcie sudcu
a do právoplatného skonèenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia prezidenta
o odvolaní z funkcie sudcu.
(2) O doèasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu
rozhoduje,
a) ak ide o sudcu najvyieho súdu, súdna rada na návrh ministra alebo predsedu najvyieho súdu,
b) v ostatných prípadoch minister.
(3) Ak minister alebo predseda najvyieho súdu
podá súdnej rade návrh na doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu najvyieho súdu, výkon tejto funkcie sa doèasne pozastavuje po 60 dòoch od doruèenia
návrhu ministra alebo predsedu najvyieho súdu
súdnej rade, ak súdna rada nerozhodne inak.
(4) Doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu
môe trva u sudcu, ktorý je trestne stíhaný, najviac tri
roky, a u sudcu, ktorý je disciplinárne stíhaný, najviac
dva roky. Ak sa trestné stíhanie alebo disciplinárne
konanie predluje z dôvodov na strane dotknutého
sudcu, môe súdna rada predåi doèasné pozastavenie
výkonu funkcie sudcu na nevyhnutný èas, a to aj opakovane.
(5) Súdna rada môe rozhodnutie o doèasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu zrui, a to na návrh
dotknutého sudcu. O návrhu rozhodne súdna rada
najneskôr do 60 dní od doruèenia návrhu. O opakovanom návrhu na zruenie doèasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu je súdna rada povinná rozhodnú
vdy najneskôr po tyroch mesiacoch od rozhodnutia,
ktorým nebolo vyhovené predchádzajúcej iadosti sudcu o zruenie doèasného pozastavenia výkonu funkcie
sudcu.
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(6) Rozhodnutie o doèasnom pozastavení výkonu
funkcie sudcu pod¾a odseku 2 písm. b) môe zrui aj
minister, a to aj bez návrhu. Minister môe znovu rozhodnú o doèasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak predtým rozhodol o zruení doèasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(7) Sudca, ktorému je doèasne pozastavený výkon
funkcie, má odo dòa pozastavenia nárok na plat vo výke 30 % základného platu. Takto poskytnutý plat sa
zvyuje o 1 0 % základného platu na kadé vyivované
diea, najviac vak do výky 50 % základného platu.
Poèas doèasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu
sa sudca nesmie zdriava na pracovisku s výnimkou
èasu nevyhnutného na uplatòovanie nárokov sudcu vo
vzahu k jeho osobnému úradu.
(8) Doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu
zaniká dòom právoplatnosti uznesenia o zastavení
trestného stíhania alebo o podmieneènom zastavení
trestného stíhania, rozsudku alebo rozhodnutia disciplinárneho súdu; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol sudcovi doèasne pozastavený výkon funkcie,
úmyselným trestným èinom, za ktorý bol právoplatne
odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré
mu bol doèasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uloené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu. Sudca je povinný o týchto okolnostiach neodkladne
informova súdnu radu.
(9) Ak doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu
zanikne pod¾a odseku 8, doplatí sa sudcovi rozdiel,
o ktorý bol jeho funkèný plat skrátený. Ak je doèasné
pozastavenie výkonu funkcie zruené pod¾a odseku 5
alebo 6 alebo ak sa doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu skonèí uplynutím lehoty pod¾a odseku 4, doplatí sa sudcovi rozdiel platu po právoplatnosti rozhodnutia pod¾a odseku 8; to neplatí, ak bolo konanie, pre
ktoré bol sudcovi doèasne pozastavený výkon funkcie,
úmyselným trestným èinom, za ktorý bol právoplatne
odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré
mu bol doèasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uloené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu..
18. V § 24 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
19. V § 24 ods. 7 sa slovo pridelený nahrádza slovom preloený.
20. V § 24 ods. 8 sa slovo pridelený nahrádza slovom preloený.
21. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 sa vypúa.
22. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 34 zákona è. 757/2004 Z. z..

23. V § 25 ods. 4 sa v prvej vete slovo alebo nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo
doèasne pridelený pod¾a § 12a.
24. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 45 zákona è. 757/2004 Z. z. v znení zákona è. 517/2008
Z. z..

25. V § 27 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
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Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
a) a c).
26. V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:
a) vdy v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak
ide o postup na súd vyieho stupòa, keï postaèuje
predloi výberovej komisii (§ 29 ods. 2) hodnotenie
nie starie ako jeden rok,.
27. V § 27 ods. 2 úvodná veta znie: Sudcu hodnotí
predseda súdu, na ktorý bol sudca pridelený alebo preloený, najmä na základe.
28. V § 27 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: prípadne dovolacích senátov,.
29. V § 27 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zistenia zo správy o výsledku revízie vykonanej na
súde, na ktorý bol sudca pridelený alebo preloený..
30. V § 27 odseky 3 a 7 znejú:
(3) Predsedu súdu hodnotí predseda prísluného
súdu vyieho stupòa.
(4) Prieskum pod¾a odseku 2 písm. a) vykoná komisia
urèená príslunou sudcovskou radou.
(5) Sudca má právo vyjadri sa k hodnoteniu a iada
o jeho doplnenie alebo spresnenie v lehote 15 dní od
jeho doruèenia. Ak predseda súdu jeho námietkam nevyhovie, sudcovská rada súdu, na ktorom sudca vykonáva svoju funkciu, zaujme k sporným otázkam stanovisko, ktoré sa pripojí k hodnoteniu predsedu súdu.
(6) Ak ide o hodnotenie v súvislosti s výberovým konaním na súd vyieho stupòa, väèinu v komisii pod¾a
odseku 2 písm. a) tvoria sudcovia súdu vyieho stupòa, ktorých urèí sudcovská rada súdu vyieho stupòa..
(7) Výkon funkcie predsedu súdu, podpredsedu
súdu, predsedu kolégia, predsedu grémia, sudcu disciplinárneho súdu, èlena oddelenia vnútornej revízie,
èlena súdnej rady, èlena sudcovskej rady a èinnos
sudcu vykonávajúceho stá pod¾a tohto zákona sa pri
hodnotení sudcu zapoèítava do výkonu súdnictva..
31. V § 28 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Vo¾né miesto sudcu7) na okresnom súde sa obsadzuje bez výberového konania justièným èakate¾om vykonávajúcim stálu tátnu slubu na tomto súde, ktorému skonèila prípravná prax justièného èakate¾a
a ktorý spåòa predpoklady na vymenovanie za sudcu
pod¾a tohto zákona.
(2) Ak vo¾né miesto sudcu nemono obsadi postupom pod¾a odseku 1, vyhlási predseda krajského súdu,
v ktorého obvode je urèené vo¾né miesto sudcu, výberové konanie, na ktorom sa môe zúèastni ten, kto spåòa
predpoklady na vymenovanie za sudcu pod¾a § 5 ods. 1
písm. b) a f) a ods. 2 a najneskôr v posledný deò výberového konania dosiahne vek aspoò 30 rokov. Výberové
konanie sa vyhlasuje verejne, najmenej 30 dní vopred..
32. § 29 znie:
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§ 29
(1) Výberové konanie uskutoèòuje päèlenná výberová komisia. Èlenov výberovej komisie vymenúva predseda krajského súdu, v ktorého obvode je urèené vo¾né
miesto sudcu, vdy po vyhlásení výberového konania;
jedného èlena výberovej komisie vymenúva na návrh
sudcovskej rady súdu, pre ktorý je urèené vo¾né miesto
sudcu, jedného na návrh prísluného kolégia predsedov sudcovských rád, jedného na návrh súdnej rady
a jedného na návrh ministerstva. Piatym èlenom výberovej komisie je predseda súdu, pre ktorý je urèené vo¾né miesto sudcu, alebo ním poverený sudca. Èlenovia
výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznáaniaschopná,
ak sa hlasovania zúèastnia aspoò tyria jej èlenovia.
Jej rozhodnutie je platné, ak zaò hlasovali aspoò traja
jej èlenovia.
(2) Výberové konanie na postup sudcu na súd vyieho stupòa vyhlasuje predseda súdu, na ktorom je vo¾né
funkèné miesto sudcu. Výberové konanie uskutoèòuje
výberová komisia zloená z jedného èlena navrhnutého
sudcovskou radou súdu, na ktorom je vyhlásené výberové konanie, jedného èlena navrhnutého prísluným
kolégiom predsedov sudcovských rád, jedného èlena
navrhnutého súdnou radou, jedného èlena navrhnutého ministerstvom a z predsedu súdu, na ktorom je vyhlásené výberové konanie alebo ním povereného sudcu. Ak ide o výberové konanie na postup sudcu na
najvyí súd, namiesto kolégia predsedov sudcovských
rád navrhuje èlena výberovej komisie sudcovská rada
najvyieho súdu. Výberová komisia pri rozhodovaní
prihliada na vyjadrenie sudcovskej rady súdu, na ktorom vykonáva uchádzaè o postup na súd vyieho
stupòa svoju funkciu, a príslunej sudcovskej rady
súdu, na ktorom je vyhlásené výberové konanie..
33. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Èl. 4 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona è. 545/2005 Z. z..

34. V § 30 odsek 7 znie:
(7) Sudca je povinný prehlbova si svoje odborné vedomosti a vyuíva ponúknuté monosti na vzdelávanie
organizované Justiènou akadémiou. Sudca je povinný
prispieva svojimi skúsenosami a schopnosami pri
odbornej príprave justièných èakate¾ov, funkène mladích sudcov a ïalích zamestnancov súdov, ak tomu
nebráni plnenie jeho povinností pri výkone súdnictva..
35. Poznámka pod èiarou k odkazu 11aa znie:

11aa) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

36. V § 31 ods. 1 sa slová k 31. marcu kalendárneho
roka osobnému úradu nahrádzajú slovami do 31.
marca kadého kalendárneho roka súdnej rade.
37. V § 31 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová vyhlásenie podáva,.
38. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z..
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39. § 32 a 33 vrátane nadpisov znejú:
§ 32
Majetkové priznanie
(1) Sudca je povinný poèas celého obdobia výkonu
funkcie sudcu písomne deklarova svoje majetkové pomery a majetkové pomery osôb uvedených v odseku 3
na úèely kontroly statoènosti pôvodu majetkového prírastku
a) pod¾a stavu ku dòu, keï sa ujal výkonu funkcie sudcu, a to do 30 dní od tohto dòa,
b) pod¾a stavu ku dòu, keï sa opätovne ujal výkonu
funkcie sudcu po skonèení preruenia výkonu funkcie sudcu alebo po skonèení, zruení alebo zániku
doèasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, a to
do 30 dní od tohto dòa,
c) pod¾a stavu k 31. decembru kadého kalendárneho
roka výkonu funkcie sudcu, a to do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Majetkovými pomermi na úèely majetkového priznania sú:
a) vlastníctvo nehnute¾nosti vrátane vlastníctva bytu
alebo nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnute¾nej veci, majetkového práva alebo
inej majetkovej hodnoty alebo existencia záväzku,
ktorého predmetom je peòané plnenie, ak ich cena
alebo hodnota presahuje 12-násobok priemernej
nominálnej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, alebo ak ich cena alebo hodnota v súhrne presahuje 24-násobok priemernej nominálnej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok.
(3) Majetkové priznanie pod¾a odseku 1 obsahuje
osobné údaje sudcu, jeho manela a neplnoletých detí,
ktorí so sudcom ijú v domácnosti13) v rozsahu titul,
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Majetkové
priznanie ïalej obsahuje údaje umoòujúce identifikáciu nehnute¾nosti, údaje o právnom dôvode a o dátume
nadobudnutia majetku, pri hnute¾ných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách aj
o cene ich obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí
odhad ich ceny, pri vlastnom zhotovení hnute¾nej veci
údaj o výdavkoch na jej zhotovenie.
(4) Za manela na úèely majetkového priznania sa
povauje aj druh alebo druka sudcu, ak spolu ijú
v domácnosti.13)
(5) Súèasou majetkového priznania je aj èestné vyhlásenie sudcu, e nemá vedomos o takých príjmoch
osôb ijúcich s ním v domácnosti, ktoré mono povaova za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatoèných
zdrojov.
(6) Majetkové priznanie pod¾a odsekov 1 a 5 sa podáva predsedovi súdnej rady, ktorý zabezpeèí jeho vyhodnotenie v súdnej rade na úèely zistenia prírastku majetku sudcu.
(7) Uchovávanie majetkových priznaní zabezpeèuje
predseda súdnej rady.
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(8) Ustanoveniami odsekov 1 a 6 nie je dotknutá deklaraèná povinnos predsedu najvyieho súdu a podpredsedu najvyieho súdu pod¾a osobitného predpisu.14)
(9) Písomné vyhlásenie pod¾a § 31 ods. 1, oznámenie
pod¾a § 31 ods. 3 a majetkové priznanie zverejòuje súdna rada na úèely informovania verejnosti na vo¾ne prístupnej internetovej stránke, prièom zabezpeèí ochranu osobných údajov pod¾a osobitného zákona.14a)
Nezverejòujú sa také údaje o majetkových pomeroch
sudcu, ktoré by umonili identifikáciu nehnute¾ných
alebo hnute¾ných vecí. Nezverejòujú sa ani údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manela a neplnoletých detí, ktoré ijú so sudcom v domácnosti, ak sudca nedal k tomu súhlas.
§ 33
Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu
a majetkového priznania sudcu
(1) Ak sudca nepodá vèas písomné vyhlásenie pod¾a
§ 31 alebo majetkové priznanie pod¾a § 32, vyzve ho
predseda súdnej rady, aby splnil túto povinnos dodatoène, najneskôr v lehote 30 dní.
(2) Súdna rada preskúma úplnos písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby vyzve sudcu, aby ich do 30 dní v potrebnom rozsahu
spresnil alebo doplnil.
(3) Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania pod¾a § 32 ods. 6 zistia u sudcu majetkové prírastky, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platových
pomerov a iných vyèíslených príjmov [§ 31 ods. 2
písm. c)], sudca je povinný na základe výzvy predsedu
súdnej rady preukáza ich pôvod. Súdna rada môe tie
vyzva sudcu, aby predloil potvrdenie o podanom daòovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo
doklad preukazujúci príjmy sudcu alebo nadobudnutie majetku a jeho hodnotu. Na splnenie týchto povinností urèí predseda súdnej rady sudcovi primeranú lehotu, ktorá nesmie by dlhia ako 60 dní.
(4) Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 a 3, súdna rada môe poda návrh
na zaèatie disciplinárneho konania. Rovnako môe
súdna rada postupova, ak nepovauje splnenie preukaznej povinnosti pod¾a odseku 3 za dostatoèné a má
dôvodné pochybnosti o statoènosti pôvodu majetkového prírastku sudcu alebo o hodnovernosti ním preukazovaných skutoèností týkajúcich sa pôvodu majetkového prírastku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 115 Obèianskeho zákonníka..

40. Poznámka pod èiarou k odkazu 11a sa vypúa.
41. Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

14b) § 50 a 51 zákona è. 757/2004 Z. z. v znení zákona
è. 517/2008 Z. z..

42. V § 41 odsek 1 znie:
(1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje
inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi môe predseda súdu na základe jeho iadosti písomne povoli, aby plnil svoje funk-
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èné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu
urèenom zásadami prijatými súdnou radou po dohode
s ministrom. Ak predseda súdu nerozhodne o iadosti
do 60 dní od jej podania, povauje sa iados za schválenú. Ak predseda súdu iadosti sudcu nevyhovie,
musí svoje rozhodnutie odôvodni..
43. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..

44. § 44 vrátane nadpisu znie:
§ 44
Náhrada výdavkov pri preloení,
doèasnom pridelení a stái
Sudca doèasne pridelený pod¾a § 12 a sudca vykonávajúci stá pod¾a § 13 má nárok na náhradu zvýených
výdavkov za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Rovnaký nárok má sudca preloený na súd
vyieho stupòa v záujme zabezpeèenia výkonu súdnictva, najviac vak poèas jedného kalendárneho roka
od preloenia. U sudcu preloeného na najvyí súd
môe predseda najvyieho súdu v odôvodnených prípadoch túto lehotu predåi..
45. V § 45 odsek 3 znie:
(3) Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku na zotavenie poèas èerpania rodièovskej dovolenky. Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku ani poèas doèasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu..
46. V § 46 ods. 3 sa za slovo dovolenky vkladajú slová alebo prerui jej èerpanie.
47. V § 50 ods. 3 sa slová v rehabilitaèných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom
alebo v zmluvných rehabilitaèných zariadeniach
nahrádzajú slovami v rehabilitaèných zariadeniach
zriadených alebo spravovaných ministerstvom,
v zmluvných rehabilitaèných zariadeniach alebo v rehabilitaèných zariadeniach pod¾a výberu sudcu.
48. V § 50 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri preventívnej rehabilitácii v rehabilitaènom zariadení pod¾a výberu
sudcu má sudca nárok na náhradu nákladov len do
výky nákladov na poskytovanie rehabilitácie a pobyt
v rehabilitaèných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom..
49. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

17) § 5 ods. 5 písm. g) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov..

50. V § 56 ods. 3 sa slová peòaná pomoc v materstve nahrádzajú slovami materské18).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) § 48 a 53 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov..

51. V § 62 písm. i) sa vypúajú slová ods. 2 a 3.
52. V § 62 písm. j) sa slová pod¾a § 22 ods. 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 22 ods. 9.
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53. § 62 sa dopåòa písmenami k) a m), ktoré znejú:
k) stáe sudcu pod¾a § 13,
l) poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej
únie pod¾a § 13a,
m) preruenia výkonu funkcie sudcu pod¾a § 24
ods. 1..
54. § 63 a 64 sa vrátane nadpisu nad § vypúajú.
55. V § 65 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:
3. za vedenie justièného èakate¾a,.
56. V § 68 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: je doèasne pridelený na iný
súd alebo vykonáva stá sudcu..
57. V § 68 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Funkèný príplatok za riadiacu èinnos nepatrí
predsedovi súdu a podpredsedovi súdu, ak je doèasne
pridelený na výkon funkcie na iný súd alebo vykonáva
stá sudcu.
(4) Funkèný príplatok pod¾a odseku 2 patrí podpredsedovi zastupujúcemu predsedu súdu alebo sudcovi
poverenému zastupovaním predsedu súdu len v prípade, ak predseda súdu nevykonáva svoju funkciu po
dlhí èas presahujúci es týdòov, a to od prvého dòa
nasledujúceho po uplynutí iestich týdòov zastupovania.
(5) Funkèný príplatok za riadiacu èinnos nepatrí
predsedovi súdu, ak nevykonáva svoju funkciu po dlhí èas presahujúci es týdòov, a to od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí iestich týdòov..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 6.
58. § 69 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Funkèný príplatok za funkciu nepatrí predsedovi
grémia a predsedovi kolégia, ak je doèasne pridelený na
výkon funkcie na iný súd alebo vykonáva stá sudcu;
poèas jeho neprítomnosti patrí tento príplatok sudcovi,
ktorý ho zastupuje..
59. V § 72 sa vypúa odsek 3.
60. § 73 vrátane nadpisu znie:
§ 73
Príplatok za vedenie justièného èakate¾a
Sudcovi, ktorý vykonáva èinnos kolite¾a justièného
èakate¾a pod¾a § 149a ods. 5, patrí osobitný príplatok
vo výke 30 eur mesaène..
61. V § 75 sa slová pod¾a § 27 ods. 3 nahrádzajú slovami pod¾a § 27 ods. 4.
62. V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
sudca zomrel po splnení podmienky pod¾a písmena a),.
63. V § 77 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová alebo sa
nevedie proti nemu disciplinárne konanie.
64. V § 77 ods. 3 písmeno d) znie:
d) doèasného pozastavenia výkonu funkcie pod¾a § 22,
ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu platu
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pod¾a § 22 ods. 9; ïalí plat sa v tomto prípade doplatí spolu s doplatkom rozdielu platu,.
65. § 79 vrátane nadpisu znie:
§ 79
Odmena
(1) Sudcovi mono prizna odmenu
a) pri dosiahnutí veku 50 rokov,
b) za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri vèasnom,
riadnom a plynulom prejednávaní a vybavovaní pridelených vecí vrátane výsledkov dosiahnutých poèas doèasného pridelenia,
c) za splnenie osobitne významnej úlohy nad rozsah
povinností vyplývajúcich mu z § 30,
d) za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom
a vèasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov,
e) za splnenie mimoriadnej úlohy alebo osobitne významnej úlohy pri výkone stáe pod¾a § 13.
(2) Kritériá na priznávanie odmien pod¾a odseku 1
písm. b) a c) prijme sudcovská rada vdy na zaèiatku
rozpoètového obdobia a zverejní ich.
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(3) Funkèný príplatok a príplatky pod¾a § 72 a 73 patria sudcovi odo dòa, v ktorom nastala rozhodujúca
skutoènos na priznanie týchto príplatkov..
70. V § 87 odsek 3 znie:
(3) Osobný úrad sudcu vyplatí sudcovi jeho splatný
plat v prípade skonèenia výkonu funkcie sudcu vo výplatnom termíne urèenom na výplatu platu za prísluný kalendárny mesiac..
71. Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 110.312/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa ustanovujú
platové relácie (oznámenie è. 294/2007 Z. z.)..

72. V § 90 ods. 2 sa vypúa posledná veta.
73. § 92 znie:
§ 92
(1) Ochranu osobných údajov sudcu zabezpeèuje
osobný úrad sudcu.14a)
(2) Ochranu osobných údajov uvedených v majetkových priznaniach sudcov zabezpeèuje súdna rada.14a).
74. Poznámka pod èiarou k odkazu 23 sa vypúa.

(3) O priznaní odmeny pod¾a odseku 1 písm. a), b)
alebo c) rozhodne predseda súdu na návrh sudcovskej
rady alebo aj bez takéhoto návrhu po predchádzajúcom
prerokovaní v sudcovskej rade. Nevyhovenie návrhu na
priznanie odmeny predseda súdu v sudcovskej rade
odôvodní.

75. V § 93 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Súdna
rada môe na návrh predsedu súdu zastavi vyplácanie
príplatku k náhrade príjmu a príplatku k nemocenskému, ak sudca poberal tento príspevok viac ako 30 dní
v kalendárnom roku..

(4) O priznaní odmeny pod¾a odseku 3 predsedovi okresného súdu rozhodne predseda prísluného krajského súdu a o priznaní odmeny pod¾a odseku 3 predsedovi krajského súdu rozhodne minister.

24) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

(5) O priznaní odmeny pod¾a odseku 1 písm. d) rozhodne minister. O priznaní odmeny pod¾a odseku 1
písm. e) rozhodne orgán, ktorý rozhodol o stái sudcu..
66. § 80 sa vrátane nadpisu vypúa.
67. V § 82 ods. 2 úvodná veta znie: Do èasu zapoèítate¾nej praxe pod¾a odseku 1 sa zapoèítava aj èas.
68. V § 82 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) doèasného pozastavenia výkonu funkcie pod¾a § 22,
ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu platu
pod¾a § 22 ods. 9..
69. § 83 vrátane nadpisu znie:
§ 83
Priznanie základného platu a príplatku

76. Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:

77. V § 102 ods. 1 sa slová dôchodkového zabezpeèenia nahrádzajú slovami dôchodkového poistenia.
78. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

79. V § 102 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
80. V § 102 ods. 2 sa v prvej vete vypúajú slová
ustanovený do funkcie bez èasového obmedzenia
a v druhej vete sa vypúa slovo takého.
81. V § 104 sa vypúa posledná veta.
82. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypúa.
83. Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Napríklad § 82f ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady
Slovenskej republiky è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov
v znení neskorích predpisov, § 13 ods. 3, § 15 ods. 2 a § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorích predpisov..

(1) Sudcovi okresného súdu patrí základný plat odo
dòa zloenia s¾ubu. Sudcovi krajského súdu patrí základný plat odo dòa, v ktorom bol na krajský súd preloený.

28aa) § 42 zákona è. 757/2004 Z. z..

(2) Základný plat sudcu zaradeného do vyieho platového stupòa patrí sudcovi od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom nastala rozhodujúca skutoènos na priznanie tohto platu; ak je týmto dòom
prvý deò v mesiaci, u od tohto dòa.

85. V § 116 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) prítomnos na pracovisku pod vplyvom alkoholu,
omamnej alebo psychotropnej látky, ak nejde o disciplinárne previnenie pod¾a odseku 3 písm. a); ak sa

84. Poznámka pod èiarou k odkazu 28aa znie:
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sudca na výzvu predsedu súdu alebo predsedu prísluného súdu vyieho stupòa odmietne podrobi
dychovej skúke na urèenie objemového percenta
alkoholu v krvi alebo lekárskemu odberu a vyetreniu krvi alebo iného biologického materiálu, má to
rovnaké právne následky, ako keby bol pod vplyvom
alkoholu alebo iných omamných látok..
86. V § 116 ods. 2 písm. f) sa slová ktoré zjavne nemá
oporu v právnom poriadku nahrádzajú slovami ktoré
je v rozpore s právom.
87. V § 116 ods. 3 písm. a) sa vypúajú slová v priestoroch súdu.
88. V § 118 odsek 1 znie:
(1) Zodpovednos sudcu za disciplinárne previnenie
zaniká uplynutím premlèacej lehoty uvedenej v § 120
ods. 7..
89. V § 119 ods. 3 sa za slová Sudcov disciplinárneho súdu dopåòajú slová a primeraný poèet náhradníkov.
90. V § 119 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo trestné stíhanie,.
91. V § 119 ods. 5 posledná veta znie: Sudca disciplinárneho súdu sa môe tejto funkcie vzda..
92. V § 119 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Disciplinárny senát prvého stupòa je trojèlenný; jeden èlen disciplinárneho senátu je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, jeden èlen
z kandidátov navrhnutých národnou radou a jeden
èlen z kandidátov navrhnutých ministrom, prièom aspoò dvaja èlenovia senátu musia by sudcovia pod¾a
odseku 4. Odvolací disciplinárny senát je päèlenný; jeden èlen je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, dvaja èlenovia z kandidátov navrhnutých
ministrom a dvaja èlenovia z kandidátov navrhnutých
národnou radou, prièom aspoò traja èlenovia senátu
musia by sudcovia pod¾a odseku 4. Ak nebol zvolený
dostatoèný poèet sudcov, aby bolo moné rozvrhom
práce obsadi disciplinárne senáty v zloení pod¾a prvej
alebo druhej vety, vyhlásia sa v potrebnom rozsahu doplòujúce vo¾by, pred ktorými navrhovatelia pod¾a odseku 3 navrhnú ako kandidátov len sudcov pod¾a odseku
4; skôr zvolení kandidáti z radov osôb pod¾a odseku 6,
ktorí neboli rozvrhom práce zaradení do iadneho z disciplinárnych senátov, sa stávajú náhradníkmi.
(11) Sudca disciplinárneho súdu nemôe by zaradený do disciplinárneho senátu poèas doèasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, preruenia výkonu
funkcie sudcu alebo ak sa proti nemu vedie trestné stíhanie alebo disciplinárne konanie..
93. V § 119 sa odsek 12 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) vzdaním sa funkcie sudcu disciplinárneho súdu..
94. V § 120 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
95. V § 120 ods. 2 písm. f) sa slová proti predsedovi
súdu alebo sudcovi prísluného súdu nahrádzajú slovami proti sudcovi prísluného súdu s výnimkou
predsedu tohto súdu.
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96. V § 120 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Orgán èinný v trestnom konaní, súd alebo orgán
oprávnený na prejednávanie priestupkov alebo iného
konania, ktoré môe by postihnuté sankciami pod¾a
osobitných predpisov,28) ktorý zistí takéto konanie sudcu, odovzdá alebo postúpi vec
a) predsedovi krajského súdu, v ktorého obvode sudca
vykonáva svoju funkciu,
b) predsedovi peciálneho súdu, ak ide o sudcu peciálneho súdu,
c) predsedovi najvyieho súdu, ak ide o sudcu najvyieho súdu,
d) súdnej rade, ak ide predsedov súdov pod¾a písmen a)
a b).
(4) Predsedovia súdov alebo súdna rada, ktorým bola
odovzdaná alebo postúpená vec pod¾a odseku 3, môu
sami prejedna vec najneskôr do 60 dní od jej odovzdania alebo postúpenia, ak ide o konanie sudcu, ktoré nevykazuje znaky disciplinárneho previnenia pod¾a
§ 116, pritom môu uloi sudcovi sankciu pod¾a § 117
ods. 3 písm. a) alebo b); inak v rovnakej lehote podajú
návrh na zaèatie disciplinárneho konania. Návrh na
zaèatie disciplinárneho konania podajú aj vtedy, ak
sudca nesúhlasí s uloenou sankciou..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
97. V § 120 odsek 7 znie:
(7) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania mono
poda na disciplinárnom súde do iestich mesiacov odo
dòa, keï sa orgán oprávnený poda návrh dozvedel
o disciplinárnom previnení, najviac vak do dvoch rokov odo dòa spáchania disciplinárneho previnenia,
a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa sudca
dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok
prieahy v súdnom konaní [§ 116 ods. 2 písm. e)], najneskôr do tyroch rokov od ukonèenia tohto konania.
Ak ide o priestupok alebo konanie, ktoré môe by postihnuté sankciami pod¾a osobitných predpisov, môe
inak oprávnený orgán odovzda alebo postúpi vec orgánu uvedenému v odseku 3 do jedného roka odo dòa
jeho spáchania, inak návrh na disciplinárne konanie
nemono poda; lehoty na podanie tohto návrhu uvedené v predchádzajúcej vete musia by aj v tomto prípade
zachované..
98. Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:
29) § 29 a 203 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

99. V § 134 ods. 1 sa slová sa zahladzuje nahrádzajú slovami zahladí súdna rada na návrh sudcu.
100. V § 134 ods. 2 sa slová sa zahladzuje nahrádzajú slovami zahladí súdna rada na návrh sudcu.
101. § 137 sa vypúa.
102. Za piatu èas sa vkladá nová iesta èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
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IESTA ÈAS
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O JUSTIÈNÝCH ÈAKATE¼OCH
§ 149a
(1) Justièný èakate¾ vykonáva prípravnú prax v tátnej slube. Úèelom prípravnej praxe je odborne pripravi justièného èakate¾a na výkon funkcie sudcu.
(2) Prípravná prax justièného èakate¾a sa zaèína jeho
prijatím do tátnej sluby predsedom prísluného krajského súdu alebo Vyieho vojenského súdu po absolvovaní výberového konania.
(3) Do prípravnej praxe justièného èakate¾a mono
prija len toho, kto spåòa predpoklady na funkciu sudcu pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) a e). Justièným èakate¾om
na vojenskom súde sa môe sta len profesionálny vojak.
(4) Justièný èakate¾ skladá pri prijatí do tátnej sluby do rúk predsedu krajského súdu alebo Vyieho vojenského súdu tento s¾ub: S¾ubujem na svoju èes
a svedomie, e budem dodriava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné veobecne
záväzné právne predpisy a sluobné predpisy. Budem
sa svedomite pripravova na výkon sudcovskej funkcie
a osvojím si zásady sudcovskej etiky.
(5) Prípravná prax justièného èakate¾a trvá tri roky.
Justiènému èakate¾ovi, ktorý je najmenej osem rokov
èinný v právnickom povolaní, môe súdna rada na návrh prísluného predsedu krajského súdu skráti prípravnú prax najviac o jeden rok.
(6) Justièný èakate¾ vykonáva prípravnú prax na
súde. Za výkon prípravnej praxe justièného èakate¾a
sa povauje aj úèas justièného èakate¾a na vzdelávacích podujatiach zabezpeèovaných Justiènou akadémiou.
(7) Osobným úradom justièného èakate¾a, ktorý
vykonáva prípravnú prax na okresnom súde alebo krajskom súde, je krajský súd. Osobným úradom justièného èakate¾a, ktorý vykonáva prípravnú prax na vojenskom obvodovom súde alebo na Vyom vojenskom
súde, je Vyí vojenský súd.
(8) Predseda súdu, na ktorom justièný èakate¾ vykonáva prípravnú prax, pride¾uje justiènému èakate¾ovi
kolite¾a spomedzi sudcov tohto súdu.
§ 149b
(1) Justièný èakate¾ je oprávnený vykonáva rovnaké
úkony ako vyí súdny úradník.32a)
(2) Justièný èakate¾ je povinný, a to aj po skonèení
prípravnej praxe, zachováva mlèanlivos o veciach,
o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej èinnosti, v rovnakom rozsahu ako sudca. Zbavi tejto povinnosti ho
môe prísluný predseda krajského súdu alebo predseda Vyieho vojenského súdu.
§ 149c
(1) Po skonèení prípravnej praxe, najneskôr do ies-
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tich mesiacov od jej skonèenia, je justièný èakate¾
povinný vykona odbornú justiènú skúku32b) okrem
prípadu, keï odbornú justiènú skúku u úspene vykonal v minulosti.
(2) Po skonèení prípravnej praxe a úspenom vykonaní odbornej justiènej skúky vykonáva justièný èakate¾ naïalej funkciu justièného èakate¾a v stálej tátnej slube do èasu, kým bude vymenovaný do funkcie
sudcu na vo¾né miesto sudcu.7) Justièný èakate¾ sa
v stálej tátnej slube ïalej odborne pripravuje na výkon funkcie sudcu.
(3) Justièný èakate¾ môe po úspenom vykonaní odbornej justiènej skúky vykonáva rovnaké úkony ako
vyí súdny úradník,32a) ako aj úkony, ktoré urèí osobitný zákon.1).
Poznámky pod èiarou k odkazom 32a a 32b znejú:

32a) § 4 a 8 zákona è. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
v znení neskorích predpisov.
32b
) § 12 a 14 zákona è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Doterajia iesta èas sa oznaèuje ako siedma èas.
103. Za § 151i sa vkladajú § 151j a 151m, ktoré vrátane nadpisu nad § znejú:
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2009
§ 151j
(1) Ak sa proti sudcovi viedlo disciplinárne konanie
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008
a z toho dôvodu mu nevznikol nárok na ïalí plat, má
nárok na jeho doplatenie, a to v rozsahu, ktorý by mu
bol inak patril v príslunom kalendárnom polroku pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008. To neplatí, ak mu bolo v disciplinárnom konaní právoplatne
uloené disciplinárne opatrenie.
(2) Plat pod¾a odseku 1 je splatný v najbliom výplatnom termíne nasledujúcom po úèinnosti tohto zákona.
§ 151k
(1) Sudcovia disciplinárnych súdov a predsedovia senátov disciplinárnych súdov zvolení pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2008 sa povaujú za ustanovených do funkcie sudcov disciplinárnych súdov
a predsedov senátov disciplinárnych súdov pod¾a tohto
zákona.
(2) Predsedovia kolégií zvolení pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008 sa povaujú za ustanovených pod¾a tohto zákona do konca svojho funkèného
obdobia.
(3) Predsedovia grémií okresných súdov zvolení pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2008 sa povaujú
za ustanovených pod¾a tohto zákona do konca svojho
funkèného obdobia, ak predseda krajského súdu rozhodne pod¾a osobitného predpisu37) o pokraèovaní fungovania grémia na tomto okresnom súde; ak vak pred-
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seda krajského súdu zriadi spoloèné grémium pre
viacero okresných súdov, funkcie predsedov grémií
zvolených pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2008 na dotknutých okresných súdoch zanikajú.
§ 151l
(1) Stá sudcu pod¾a § 13 vykonávaná pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008 sa skonèí najneskôr 31. decembra 2012.
(2) Povolenia na plnenie funkèných povinností v domácom prostredí vydané pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2008 strácajú platnos najneskôr 31.
marca 2009.

(1) Minister môe na iados justièného èakate¾a zapoèíta do prípravnej praxe justièného èakate¾a
a) najviac v rozsahu dvoch rokov èinnos vyieho súdneho úradníka, ktorú zaèal vykonáva najneskôr do
31. decembra 2008, ak justièný èakate¾ získal poèas
jej trvania skúsenosti potrebné na výkon funkcie
sudcu,
b) výkon funkcie sudcu, ak justièný èakate¾ vykonával
funkciu sudcu; to neplatí, ak funkcia sudcu zanikla
pod¾a § 18 ods. 1.
(2) U justièného èakate¾a vojenských súdov sa zapoèítanie pod¾a odseku 1 vykoná po dohode s ministrom
obrany Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37 znie:
757/2004

2. V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:
a) od verejnoprávnej intitúcie, záujmovej samosprávy
alebo tátneho orgánu, ktorý vydal nezákonné rozhodnutie alebo sa podie¾al na nesprávnom úradnom
postupe,.
3. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Ak tát uhradí náhradu kody, ktorá bola spôsobená sudcom, a previnenie sudcu bolo zistené v disciplinárnom konaní ako závané disciplinárne previnenie10a) alebo v trestnom konaní, poaduje od sudcu regresnú náhradu
a) v celej výke, ak ide o úmyselné konanie sudcu,
b) vo výke pod¾a osobitného predpisu,10b) ak ide o nedbanlivostné konanie sudcu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

§ 151m

37) § 101 zákona è.
è. 517/2008 Z. z..
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Èl. III
Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 215/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 17 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Výka nemajetkovej ujmy v peniazoch pod¾a odseku 2 sa urèuje s prihliadnutím najmä na
a) osobu pokodeného, jeho doterají ivot a prostredie, v ktorom ije a pracuje,
b) závanos vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k nej dolo,
c) závanos následkov, ktoré vznikli pokodenému
v súkromnom ivote,
d) závanos následkov, ktoré vznikli pokodenému
v spoloèenskom uplatnení.
(4) Výka nemajetkovej ujmy spôsobenej rozhodnutiami uvedenými v § 7 a 8 je najmenej jedna tridsatina
priemernej nominálnej mesaènej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a to za kadý, aj zaèatý deò pozbavenia osobnej slobody.
(5) V iadosti o predbené prerokovanie nároku a pri
uplatnení nároku na súde je pokodený povinný uvies
poadovanú výku úhrady pod¾a odsekov 1 a 2..

10a) § 116 ods. 2 a 3 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008 Z. z.
10b
) § 105 ods. 2 zákona è. 385/2000 Z. z..

4. V § 22 ods. 3 sa slová Fyzické osoby a právnické
osoby nahrádzajú slovami Fyzické osoby, právnické osoby, verejnoprávne intitúcie, záujmová samospráva, tátne orgány, obce a vyie územné celky
a za slovo zamestnancom sa vkladá èiarka a pripájajú sa tieto slová: ak koda bola spôsobená ich zavinením,.
5. § 25 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Spory vzniknuté z právnych vzahov upravených
týmto zákonom rozhodujú súdy, ak osobitný zákon neustanovuje inak..
6. V § 26 ods. 3 sa slová pod¾a odseku 2 nahrádzajú
slovami pod¾a odseku 2 písm. a) a c).
7. V § 26 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ïalej je
povinný oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje pod¾a odseku 2 písm. d) do 15 dní od
uspokojenia nároku na náhradu kody..
8. V § 26 ods. 4 sa slovo v lehote nahrádza slovom
v lehotách.
9. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2009
(1) Zodpovednos za kodu spôsobenú rozhodnutiami, ktoré boli vydané pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona, a za kodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, sa spravuje predpismi úèinnými do 31. decembra 2008.
(2) Ak tát uhradí náhradu kody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným
postupom pred 1. januárom 2009, poaduje regresnú
náhradu od povinných osôb pod¾a tohto zákona; to
neplatí vo vzahu k osobám, od ktorých by pred 1. januárom 2009 nemohol poadova regresnú náhradu..

Strana 4486

Zbierka zákonov è. 517/2008

Èl. IV
Zákon è. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona è. 757/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) v konaní o výkon rozhodnutia súdnych poh¾adávok
pod¾a osobitného predpisu,9)
f) v exekuènom konaní pod¾a osobitného predpisu8)
v rozsahu výkonu rozhodnutia súdnych poh¾adávok
pod¾a osobitného predpisu9) okrem
1. schválenia príklepu súdom,
2. rozvrhu výaku..
2. § 13 a 20 sa vypúajú.
3. § 22 sa vypúa.
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3. V § 3 ods. 2 prvá veta znie: Probaèný a mediaèný
úradník na základe rozvrhu práce uskutoèòuje v rámci
svojej pôsobnosti úkony na základe rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu, z ktorého vyplýva povinnos vykona probáciu, alebo na základe písomného
pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom
konaní prokurátora..
4. V § 3 ods. 4 sa slová Policajný orgán, vyetrovate¾
a prokurátor3) nahrádzajú slovami Orgány èinné
v trestnom konaní3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 10 ods. 1 Trestného poriadku..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 454 a 460 Trestného poriadku..

5. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

6. § 3 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Probáciu vykonáva probaèný a mediaèný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má pobyt obvinený alebo odsúdený, ktorému bol uloený probaèný
doh¾ad..

§ 24a

7. V § 4 ods. 2 druhej vete sa slová Právnické osoby
a fyzické osoby nahrádzajú slovami Tieto osoby.

4. V § 24 sa vypúa odsek 4.

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2009
(1) Vyí súdny úradník, ktorý bol vymenovaný do
tátnej sluby najneskôr do 31. decembra 2008 a ktorý
získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore právo na vysokej kole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokokolskom
právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou, vykonával funkciu vyieho
súdneho úradníka najmenej tri roky a dosiahol vek najmenej 30 rokov, má nárok vykona odbornú justiènú
skúku.15)
(2) iados o vykonanie odbornej justiènej skúky
a iados o vykonanie opravnej skúky predkladá vyí
súdny úradník prostredníctvom predsedu krajského
súdu ministrovi spravodlivosti.15)
(3) Do výkonu funkcie vyieho súdneho úradníka sa
nezapoèítava èas materskej a rodièovskej dovolenky,
poskytnuté sluobné vo¾no, za ktoré nepatrí tátnemu
zamestnancovi plat tátneho zamestnanca, a pracovná
neschopnos trvajúca dlhie ako jeden mesiac..
Èl. V
Zákon è. 550/2003 Z. z. o probaèných a mediaèných
úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa mení a dopåòa takto:

8. V § 7 ods. 1 sa slová policajnému orgánu, vyetrovate¾ovi, prokurátorovi nahrádzajú slovami orgánom
èinným v trestnom konaní3).
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 340 a 341 Trestného zákona..

Èl. VI
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z. a zákona è. 511/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14a
Súd s agendou starostlivosti o maloletých
(1) Na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieaa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadrané, je prísluný Okresný súd Bratislava I; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach
pod¾a odseku 1 je prísluný Krajský súd v Bratislave..

1. V § 2 ods. 1 písm. a) tvrtý bod znie:
4. pomáhanie obvinenému v priebehu skúobnej
doby a poèas kontroly výkonu trestov nespojených s odòatím slobody, aby viedol riadny ivot
a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uloené
rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom
konaní,.

2. Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý vrátane nadpisu
znie:

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

V konaniach vo veciach pod¾a § 14a zaèatých do 31.
decembra 2008 na vecne príslunom súde pokraèuje
tento súd..

2

 ) § 330 a 362 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov..

§ 18g
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2009
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Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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518
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

e) nemá usporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,.

Èl. I

Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).

Zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 536/2004 Z. z. a zákona è. 349/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. g) sa slová predchádzajúcom roku
nahrádzajú slovami predchádzajúcich rokoch.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 54 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov..

3. V § 7 písm. a) sa vypúa slovo pravidelný.
4. V § 8 ods. 3 sa slová obec, vyí územný celok alebo zariadenie sociálnych sluieb s právnou subjektivitou zriadené obcou alebo vyím územným celkom nahrádzajú slovami obec alebo vyí územný celok.
5. V § 8 sa vypúa odsek 8.
6. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
a) úver zo zdrojov uvedených v § 3 písm. a) a h) a j) a l)
najdlhie na 30 rokov pri roènej úrokovej sadzbe do
6%
1. na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu
do 80 % obstarávacej ceny najviac 60 000 eur na
byt,
2. na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) v rozsahu do 80 %
obstarávacej ceny najviac 700 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, prísluenstva
obytných miestností a spoloèných priestorov zariadení sociálnych sluieb,
3. na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) v rozsahu do 80 %
obstarávacej ceny, najmenej 30 eur a najviac 500
eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
4. na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. f) najmenej 30 eur
a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti..
7. V § 9 ods. 1 písm. b) sa suma 200 000 Sk nahrádza sumou 7 000 eur.
8. V § 10 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

9. V § 11 ods. 3 sa za slovo iadate¾ vkladajú slová
uvedený v § 7 písm. a).
10. V § 11 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Obec v sídle okresu môe na úèely
tohto zákona vyznaèi zhodu originálu dokladu s kópiou dokladu, ktorá je súèasou iadosti zasielanej fondu..
11. V § 11 odsek 9 znie:
(9) Fond v lehote do 90 dní odo dòa doruèenia iadosti obcou v sídle okresu posúdi iados a oznámi iadate¾ovi monos poskytnutia podpory..
12. V § 11 odsek 10 sa na konci pripájajú slová ,,prièom o iadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka..
13. V § 11 odsek 11 znie:
(11) V rozpoète fondu je moné vyèleni finanèné
prostriedky na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. e) osobitne
na výstavbu bytov
a) realizovaných v súvislosti s prípravou významnej investície alebo
b) financovaných zo zdrojov tátneho rozpoètu..
14. V § 11 sa vypúa odsek 12.
Doterajie odseky 13 a 18 sa oznaèujú ako odseky 12 a 17.
15. V § 12 ods. 2 písmeno i) znie:
i) podmienku o dodraní ustanovení § 5 ods. 1 a § 10
ods. 4 a 6 poèas lehoty splatnosti úveru..
16. V § 13 odsek 3 znie:
(3) Poèas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodriavania zmluvných podmienok a èerpania podpory
poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou
a) krajský stavebný úrad u iadate¾a pod¾a § 7 písm. b)
na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. b), e) a f),
b) obec v sídle okresu u iadate¾a pod¾a § 7 písm. a) na
úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), c) a d) a u iadate¾a
pod¾a § 7 písm. b) na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), c)
a d)..
17. V § 13 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
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18. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý znie:
§ 18c
(1) O iadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli
podané a boli overené do 31. decembra 2008, rozhodne
fond pod¾a ustanovení zákona úèinných do 31. decembra 2008.
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(2) iadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané
a neboli overené do 31. decembra 2008, sa posudzujú
pod¾a ustanovení zákona úèinných od 1. januára
2009..
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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519
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 127/2006 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z. a zákona è. 515/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 18 sa odsek 3 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) vykupova kovový odpad inak ako pod¾a § 19 ods. 3
písm. b) a g)..
2. V § 19 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
b) pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu
pod¾a písmen d) a g) a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyadova preukázanie
totonosti predloením dokladu totonosti30) fyzickej
osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikate¾a v rozsahu
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné èíslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo
miesto podnikania fyzickej osoby-podnikate¾a, od
ktorých sa kovový odpad vykupuje,
c) vies a uchováva evidenciu o osobách pod¾a písmen
b), d) a e), o druhoch a mnostve kovových odpadov
od nich vykúpených a v prípade, e ide o odpad z farebných kovov, iný kovový odpad pod¾a písmen d)
a g) alebo o iný kovový odpad vykúpený od fyzických
osôb aj opis a fotodokumentáciu vykúpeného odpadu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) Napríklad zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 19 ods. 3 písm. d) a e) sa slová farebné kovy
nahrádzajú slovami odpad z farebných kovov.
4. V § 19 sa odsek 3 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) odpad z farebných kovov a iný kovový odpad pozo-

stávajúci zo závlahových detailov, závlahových
èerpacích staníc, po¾nohospodárskych a lesníckych
strojov a ich súèastí, po¾nohospodárskych technických zariadení a kovové èasti kontrukèných celkov
stavieb alebo javiaci znaky, e z nich pochádza, vykupova iba od po¾nohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich ro¾níkov alebo
od podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na
zmluvnom základe,
g) odpad z farebných kovov a iný kovový odpad pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických
transformátorov a ich súèastí alebo javiaci znaky, e
z nich pochádza, vykupova iba od subjektov, ktoré
sú oprávnené s nimi pracova alebo od podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom
základe..
5. § 19 sa dopåòa odsekmi 10 a 14, ktoré znejú:
(10) Kadý je oprávnený oznámi Slovenskej inpekcii ivotného prostredia (ïalej len inpekcia), obvodnému úradu ivotného prostredia alebo obci, v ktorých
územnom obvode malo dôjs k porueniu povinností,
skutoènosti nasvedèujúce tomu, e dolo k porueniu
povinností ustanovených v odseku 3. Oznámenie sa
podáva v písomnej forme alebo ústne do zápisnice a obsahuje najmä
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno prevádzkovate¾a zariadenia na zber a výkup odpadov, ak je
oznamovate¾ovi známy,
b) oznaèenie prevádzkarne, v ktorej malo dôjs k oznámenému porueniu povinností,
c) opis zistených skutoèností,
d) dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia,
e) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu oznamovate¾a, ak je oznamovate¾om fyzická osoba,
f) názov a sídlo oznamovate¾a a meno a priezvisko
osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom oznamovate¾a,
ak je oznamovate¾om právnická osoba.
(11) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia na základe oznámenia oznamovate¾a alebo
obce pod¾a odseku 10 oznámenie preskúma, pod¾a
potreby si vyiada od oznamovate¾a a od obce ïalie
údaje a poiada prevádzkovate¾a o vyjadrenie k oznámeniu.
(12) Preskúmanie oznámenia vykoná orgán tátnej
správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo oznámenie podané. Ak bolo oznámenie podané súèasne obvodnému úradu ivotného prostredia a inpekcii, a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto oznámenie
preskúma, je na preskúmanie oznámenia prísluná inpekcia.
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(13) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáe, e
nedolo k porueniu povinností ustanovených v odseku 3, obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia oznámenie odloí záznamom a upovedomí o tom
s uvedením dôvodov oznamovate¾a alebo obec, ktorá
podala oznámenie.
(14) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáe, e
dolo k porueniu povinností ustanovených v odseku 3,
obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia postupuje pod¾a § 73 ako orgán tátneho dozoru, prièom
o svojom postupe písomne upovedomí s uvedením dôvodov oznamovate¾a alebo obec, ktorá podala oznámenie..
6. V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová Slovenskú inpekciu ivotného prostredia (ïalej len inpekcia) nahrádzajú slovom inpekciu.
7. V § 56 ods. 3 sa v prvej vete slová za to mnostvo
nahrádzajú slovami zodpovedajúci mnostvu odpadu z, slová pri ktorých nahrádzajú slovami o ktorom, za slová preukáe, e sa vkladajú slová ako
prvý a za slová starých vozidiel sa vkladajú slová a
výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je
odpad.

6. ak prevádzkovate¾ovi zariadenia na zber odpadov,
ktorý má vydaný súhlas pod¾a § 7 ods. 1 písm. a), c)
a d), bola dvakrát uloená pokuta pod¾a § 78 ods. 4
alebo ak nesplní opatrenie na nápravu; ten, komu
bolo rozhodnutie zruené, môe opätovne poiada
o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov a po uplynutí troch
rokov odo dòa zruenia predchádzajúceho rozhodnutia..
10. V § 78 ods. 1 písm. h) sa slová § 19 ods. 3 nahrádzajú slovami § 19 ods. 3 písm. a).
11. § 78 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Pokutu od 7 000 do 16 000 eur uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá poruí zákaz ustanovený v § 18 ods. 3 písm. o) alebo
povinností pri zbere kovových odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3 písm. b) a g)..
12. V § 79 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v prípade poruenia
povinností pod¾a § 19 ods. 3 písm. b) a g) sa uplatní
postup pod¾a § 75 ods. 1 písm. b) iesteho bodu..

8. V § 74 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) preskúmanie oznámenia pod¾a § 19 ods. 10 a 14..
9. V § 75 ods. 1 sa písmeno b) dopåòa iestym bodom,
ktorý znie:
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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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520
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva,
postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 398/1998 Z. z., zákona
è. 97/1999 Z. z., zákona è. 226/2000 Z. z., zákona
è. 124/2002 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona
è. 551/2003 Z. z., zákona è. 324/2004 Z. z., zákona
è. 586/2004 Z. z., zákona è. 546/2005 Z. z., zákona
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 122/2006 Z. z. a zákona
è. 71/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 16a ods. 2 sa slová na celých 100 Sk nahrádzajú slovami na celé euro.
2. Príloha è. 2 znie:

PLATOVÉ TARIFY
TÁTNYCH ZAMESTNANCOV
V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(eur mesaène)
Platová trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Platová tarifa
404
429,50
470,50
504
603,50
649
728
869,50
1006,50.
Èl. II

Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona

è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.
a v znení zákona è. 517/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 68 odsek 1 znie:
(1) Funkèný príplatok za riadiacu èinnos patrí
a) predsedovi okresného súdu s poètom do desa sudcov v sume 116,18 eura mesaène, s poètom nad desa sudcov v sume 132,78 eura mesaène,
b) podpredsedovi okresného súdu s poètom do desa
sudcov v sume 66,39 eura mesaène, s poètom nad
desa sudcov v sume 99,59 eura mesaène,
c) predsedovi krajského súdu a predsedovi peciálneho súdu v sume 205,81 eura mesaène,
d) podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi
peciálneho súdu v sume 119,50 eura mesaène..
2. V § 69 odsek 1 znie:
(1) Funkèný príplatok za vyiu sudcovskú funkciu
patrí
a) predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu peciálneho súdu v sume 66,39 eura mesaène,
b) sudcovi krajského súdu a sudcovi peciálneho
súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, v sume
33,20 eura mesaène,
c) predsedovi kolégia najvyieho súdu v sume 165,97
eura mesaène,
d) predsedovi senátu najvyieho súdu v sume 132,78
eura mesaène,
e) predsedovi kolégia krajského súdu v sume 99,59
eura mesaène a predsedovi grémia vo výke 66,39
eura mesaène..
3. V § 75 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami
165,97 eura.
4. V § 88 sa slová v slovenskej mene nahrádzajú slovami v eurách.
5. V § 99 ods. 3 sa slová na celé desiatky korún nahrádzajú slovami na najbliích 50 eurocentov.
6. V § 108 sa slová do sumy 15 000 Sk nahrádzajú
slovami do sumy 497,91 eura.
7. V § 113 ods. 3 sa slová do výky 25 000 Sk nahrádzajú slovami do 829,85 eura.
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§ 121

Èl. III
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004
Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004
Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z. a zákona è. 622/2005
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 700 eur.
2. V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 700 eur.
3. V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová 200 000 Sk nahrádzajú slovami 6 700 eur a slová 500 000 Sk sa nahrádzajú slovami 17 000 eur.
4. V § 92 ods. 1 sa slová pod¾a § 122 ods. 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 122 ods. 4.
5. V § 98 odsek 1 znie:
(1) Funkèný príplatok patrí za riadiacu èinnos
a) prvému námestníkovi generálneho prokurátora
v sume 298,75 eura mesaène,
b) námestníkovi generálneho prokurátora v sume
282,15 eura mesaène,
c) generálnemu riadite¾ovi sekcie generálnej prokuratúry, zástupcovi hlavného vojenského prokurátora
a zástupcovi peciálneho prokurátora v sume
248,96 eura mesaène,
d) zástupcovi generálneho riadite¾a sekcie generálnej
prokuratúry, riadite¾ovi odboru generálnej prokuratúry, krajskému prokurátorovi a vyiemu vojenskému prokurátorovi v sume 205,81 eura mesaène,
e) zástupcovi riadite¾a odboru generálnej prokuratúry,
námestníkovi krajského prokurátora a námestníkovi vyieho vojenského prokurátora v sume 119,50
eura mesaène,
f) vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry v sume
116,18 eura mesaène,
g) vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry a náèelníkovi oddelenia vyej vojenskej prokuratúry
v sume 66,39 eura mesaène,
h) okresnému prokurátorovi a vojenskému obvodnému prokurátorovi s poètom do desa prokurátorov
v sume 116,18 eura mesaène, s poètom nad desa
prokurátorov v sume 132,78 eura mesaène,
i) námestníkovi okresného prokurátora a námestníkovi vojenského obvodného prokurátora s poètom
do desa prokurátorov v sume 66,39 eura mesaène,
s poètom nad desa prokurátorov v sume 99,59 eura
mesaène..
6. V § 109 ods. 1 sa slová 800 Sk nahrádzajú slovami 26,56 eura a slová 1 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33,20 eura.
7. V § 113 ods. 1 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 165,97 eura.
8. § 121 vrátane nadpisu znie:
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Splatnos platu
(1) Plat je splatný pozadu za mesaèné obdobie v deò
urèený sluobným úradom, najneskôr vak do 15. dòa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(2) Pri zániku sluobného pomeru vyplatí sluobný
úrad prokurátorovi splatný plat v posledný deò jeho
sluobného pomeru..
9. V § 122 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Plat vypláca sluobný úrad v eurách v deò výplaty platu poukázaním platu na základe iadosti prokurátora na ním urèený úèet v banke alebo poboèke zahraniènej banky v Slovenskej republike alebo na
základe iadosti prokurátora zaslaním platu potou na
náklady prokurátora na ním urèenú adresu.
(2) Ak prokurátor neoznámi sluobnému úradu úèet
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky v Slovenskej republike, na ktorý mu má sluobný úrad poukáza plat, ani nepoiada sluobný úrad o jeho zaslanie
potou na ním uvedenú adresu a v deò výplaty svoj plat
neprevezme a ani k jeho prevzatiu nesplnomocní inú
osobu, sluobný úrad zale plat prokurátora potou na
jeho nebezpeèenstvo a na jeho náklady na poslednú adresu trvalého pobytu uvedenú v osobnom spise prokurátora, a to najneskôr do troch dní odo dòa termínu výplaty platu..
10. V § 122 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
11. V § 122 ods. 4 sa vypúajú slová v cudzej mene
a slová v slovenskej mene.
12. § 128 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Na vyplatenie odchodného a úmrtného sa primerane pouije § 122 ods. 1 a 2..
13. V § 129 sa slová výsluhové zabezpeèenie nahrádzajú slovami odchodné a úmrtné.
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 48 sa citácia
§ 18 a 59a zákona è. 114/1998 Z. z. v znení zákona
è. 131/1999 Z. z. nahrádza citáciou § 33 a 37 zákona
è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
15. V § 141 ods. 3 sa slová celé koruny nahrádzajú
slovom eurocenty.
16. § 144 znie:
§ 144
(1) Ustanovenia § 130 ods. 2 a § 131 a 133 sa nevzahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry.
(2) Na sociálne zabezpeèenie prokurátora vojenskej
prokuratúry sa vzahuje osobitný zákon;51) popri tomto
osobitnom zákone sa na sociálne zabezpeèenie prokurátora vojenskej prokuratúry vzahuje aj tento zákon,
ak ide o príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatky k dôchodku pozostalých po zomrelom prokurátorovi..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 51 znie:

51) Zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

17. V § 173 ods. 2 písm. c) sa slová 25 000 Sk nahrádzajú slovami 40 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3).
18. V § 179 ods. 3 sa slová 15 000 Sk nahrádzajú
slovami 500 eur.
Èl. IV
Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch
a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2006 Z. z. a zákona
è. 522/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
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a) 33 193 eur, ak ide o znalca,
b) 3 319 eur, ak ide o tlmoèníka alebo predkladate¾a..
2. V § 26 ods. 2 sa slová do 20 000 Sk nahrádzajú
slovami do 660 eur a slová do 40 000 Sk sa nahrádzajú slovami do 1 320 eur.
3. V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:
b) peòanú pokutu do 1 650 eur fyzickej osobe a do
33 190 eur právnickej osobe,.
4. V § 27 ods. 6 sa slová do 100 000 Sk nahrádzajú
slovami do 3 310 eur.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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521
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 25. novembra 2008
o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 8c ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona è. 534/2005 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Toto opatrenie sa vzahuje na správcov majetku tátu (ïalej len správca), ktorými sú na úèely tohto opatrenia tátne rozpoètové organizácie a tátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a tátne
rozpoètové organizácie a tátne príspevkové organizácie, ku ktorým ministerstvo vykonáva funkciu zriaïovate¾a pod¾a § 8c ods. 3 písm. a) a b) zákona.
§2
Osobitné ponukové konanie
pri prevode hnute¾ných vecí tátu
[k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnos správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia
vykona osobitné ponukové konanie pod¾a § 8a ods. 1
zákona sa vzahuje na prostriedky výpoètovej techniky,
telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých
obstarávacia cena je vyia ako 3 319,39 eura alebo
zostatková cena je vyia ako 1 659,70 eura, s výnimkou prevodov na úèely pod¾a § 11 ods. 7 zákona.
§3
Prevod správy hnute¾ných vecí tátu
(k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnos zmluvy o prevode správy hnute¾ných vecí
tátu sa vyaduje súhlas ministerstva, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾né veci
tátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných
správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§4
Zámena správy hnute¾ných vecí tátu
(k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnos zmluvy o zámene správy hnute¾ných vecí
tátu sa vyaduje súhlas ministerstva, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia vymieòajú hnute¾né veci

tátu uvedené v § 2 tohto opatrenia s inými správcami,
ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§5
Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí tátu
(k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnos kúpnej zmluvy sa vyaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí tátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
§6
Výmena hnute¾ných vecí tátu
(k § 11 ods. 10 zákona)
Na platnos zámennej zmluvy sa vyaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
výmenou dávajú hnute¾né veci tátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.
§7
Nájom majetku tátu
(k § 13 ods. 10 zákona)
Na platnos nájomnej zmluvy, ktorou správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú hnute¾né
veci tátu do nájmu, sa vyaduje súhlas ministerstva,
ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnute¾né veci tátu uvedené v § 2 tohto
opatrenia iným nájomcom, ako sú právnické osoby
uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na èas dlhí ako jeden rok alebo na neurèitý èas.
§8
Výpoièka majetku tátu
(k § 13 ods. 10 zákona)
Na platnos zmluvy o výpoièke, ktorou správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpoièky nehnute¾né veci tátu vypoièiavate¾om uvedeným
v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona, sa vyaduje súhlas
ministerstva.
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§9
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nisterstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní
s majetkom tátu.

Zruovacie ustanovenie

§ 10
Zruuje sa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky è. 398/2003 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti Mi-

Úèinnos
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Marek Maïariè v. r.

