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528
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia
a kontroly1) pomoci poskytovanej z fondov Európskeho
spoloèenstva (ïalej len pomoc) a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva2) (ïalej len podpora) a v oblasti ochrany finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (ïalej len ochrana finanèných
záujmov)
a) postavenie a právomoc
1. vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda),
2. ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
tátnej správy,
3. samosprávnych krajov,
b) práva a povinnosti
1. prijímate¾a,3)
2. iadate¾a; iadate¾om je na úèely tohto zákona
osoba, ktorá iada o poskytnutie pomoci alebo
podpory do uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finanèného príspevku (ïalej len zmluva) s riadiacim orgánom alebo do rozhodnutia
riadiaceho orgánu pod¾a § 20 ods. 2, alebo do rozhodnutia orgánu pod¾a osobitného predpisu,4)
3. partnera; partnerom je na úèely tohto zákona
osoba, ktorá sa spolupodie¾a na príprave projektu
so iadate¾om a ktorá sa spolupodie¾a na realizácii projektu s prijímate¾om pod¾a zmluvy uzavretej pod¾a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka;
v rámci operaèného programu Cezhranièná spolupráca Slovenská republika  Èeská republika je
1

partnerom prijímate¾ okrem vedúceho prijímate¾a,5)
4. inej osoby,
c) konanie o iadosti o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona je
a) projektom súhrn aktivít a èinností, na ktoré sa vzahuje poskytnutie pomoci alebo podpory, ktoré popisuje iadate¾ v iadosti o poskytnutie nenávratného
finanèného príspevku (ïalej len iados) a ktoré
realizuje prijímate¾ v súlade so zmluvou,
b) systémom riadenia a kontroly postupy a èinnosti súvisiace s poskytovaním pomoci z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu
a Kohézneho fondu a ktorý zahàòa systém riadenia,
systém finanèného riadenia a systém vládneho auditu,6)
c) systémom riadenia proces koordinácie èinnosti riadiacich orgánov pri poskytovaní pomoci,
d) systémom finanèného riadenia súhrn èinností, ktorými sú plánovanie, rozpoètovanie, pouívanie pomoci a podpory, úètovanie, výkazníctvo, vykonanie
platby prijímate¾ovi, sledovanie finanèných tokov
a overovanie pri realizácii pomoci a podpory,
e) oprávnenosou súlad projektu s osobnými, vecnými,
finanènými, územnými a èasovými predpokladmi
poskytnutia pomoci a podpory urèenými riadiacim
orgánom vo výzve na predkladanie iadostí (ïalej len
výzva), v ozname o predkladaní projektových zámerov ve¾kých projektov (ïalej len oznam) alebo
v písomnom vyzvaní,
f) príspevkom prostriedky Európskej únie a prostriedky tátneho rozpoètu urèené na financovanie spo-

) Èl. 58 a 62 nariadenia (ES) è. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7.
2006) v znení nariadenia Rady (ES) è. 1989/2006 z 21. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30. 12. 2006).
Èl. 57 a 61 nariadenia Rady (ES) è. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
Èl. 9 a 32 a 35 nariadenia Rady (ES) è. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209,
11. 8. 2005) v platnom znení.
2
) § 1 ods. 1 písm. a) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka.
3
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 3 písm. l) nariadenia (ES) è. 1198/2006.
Èl. 2 písm. h) nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
4
) § 7 ods. 1 písm. a) zákona è. 543/2007 Z. z.
5
) Èl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým
sa zruuje nariadenie (ES) è. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
6
) § 35a a 35g zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 165/2008 Z. z.
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loèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
g) platbou finanèný prevod èasti príspevku,
h) cie¾ovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt,
i) spolupracujúcimi orgánmi auditujúce orgány pod¾a
osobitného predpisu7) okrem Ministerstva financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií), ktoré vykonávajú úlohy pod¾a osobitného
predpisu8) pod vedením orgánu auditu.
§3
Fondy Európskeho spoloèenstva
(1) Na úèely tohto zákona sa fondmi Európskeho spoloèenstva rozumejú Európsky fond regionálneho rozvoja,9) Európsky sociálny fond,10) Kohézny fond,11) Európsky fond pre rybné hospodárstvo,12) Európsky
po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka13) a Európsky po¾nohospodársky záruèný fond.14)
(2) Pri poskytovaní pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu a podpory z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa postupuje pod¾a druhej èasti tohto
zákona.
(3) Pri poskytovaní podpory z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho
po¾nohospodárskeho záruèného fondu sa postupuje
pod¾a tretej èasti tohto zákona.
§4
Vláda
Vláda
a) zabezpeèuje koordináciu riadenia a kontroly pomoci
a podpory tým, e urèuje
7

)
)
9
)
10
)
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)
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)
)
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)
)
)
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)
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1. riadiaci orgán15) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,16)
2. na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovate¾ský
orgán pod riadiacim orgánom17) (ïalej len sprostredkovate¾ský orgán),
3. platobnú jednotku okrem platobnej agentúry
ustanovenej osobitným predpisom,18)
b) schva¾uje
1. Národný strategický referenèný rámec (ïalej len
referenèný rámec) pred zaslaním Európskej
komisii19) a jeho zmeny,
2. Národný strategický plán rozvoja vidieka pred zaslaním Európskej komisii20) a jeho zmeny,
3. Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo
pred zaslaním Európskej komisii21) a jeho zmeny,
4. operaèný program22) a program rozvoja vidieka23)
pred zaslaním Európskej komisii,
5. systém riadenia, systém finanèného riadenia
a systém ochrany finanèných záujmov,
c) plní ïalie úlohy v oblasti zabezpeèenia pomoci
a podpory.
§5
Orgán zabezpeèujúci
ochranu finanèných záujmov
(1) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov je ústredný orgán tátnej správy, ktorý plní úlohy
pod¾a osobitného predpisu.24)
(2) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov koordinuje ochranu finanèných záujmov vykonávanú subjektmi verejnej správy25) a spolupracuje
s nimi. Na plnenie týchto úloh
a) usmeròuje èinnosti subjektov verejnej správy,
b) zhromaïuje údaje o nezrovnalostiach26) od subjektov verejnej správy,

§ 2 ods. 2 písm. g) zákona è. 502/2001 Z. z.
Napríklad èl. 62 nariadenia (ES) è. 1083/2006, èl. 61 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
Nariadenie (ES) è. 1080/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1084/2006 z 5. júla 2006, ktorým sa zriaïuje Kohézny fond a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1164/1994 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
Nariadenie (ES) è. 1198/2006.
Nariadenie (ES) è. 1290/2005.
Nariadenie (ES) è. 1698/2005.
Nariadenie (ES) è. 1290/2005.
Èl. 59 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) è. 1198/2006.
§ 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona è. 543/2007 Z. z.
Èl. 59 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
§ 6 a 11 zákona è. 543/2007 Z. z.
Èl. 27 a 28 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 11 a 12 nariadenia (ES) è. 1698/2005.
Èl. 15 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
Èl. 2 ods. 1 a èl. 32 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 3 písm. g) a èl. 17 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
Èl. 15 nariadenia (ES) è. 1698/2005.
§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Rady (ES, EURATOM) è. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23.12. 1995) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 1233/2007 z 22. októbra 2007
(Ú. v. ES L 279, 23.10. 2007).
§ 3 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 199/2007 Z. z.
Èl. 2 bod 7 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 3 písm. q) nariadenia (ES) è. 1198/2006.
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c) plní ïalie úlohy v oblasti ochrany finanèných záujmov.

rem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom.30)

(3) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti
podvodom.27) Na plnenie týchto úloh
a) poskytuje súèinnos pri administratívnom vyetrovaní,28)
b) oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii pod¾a
osobitných predpisov.29)

(2) Riadiaci orgán plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.31)

DRUHÁ ÈAS

(5) Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.32) Zloenie monitorovacieho výboru upraví tatút.

POMOC Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO
ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU,
KOHÉZNEHO FONDU A PODPORA Z EURÓPSKEHO
FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Prvý oddiel
Pôsobnos orgánov
§6
Centrálny koordinaèný orgán

(3) Riadiaci orgán splnomocní vládou urèený sprostredkovate¾ský orgán vykonávaním úloh.
(4) Zodpovednos riadiaceho orgánu za plnenie úloh
vykonávaných sprostredkovate¾ským orgánom nie je
ustanovením odseku 3 dotknutá.

(6) Riadiaci orgán je oprávnený pozastavi, zamietnu
alebo upravi výku platby pre projekt alebo jeho èas,
ak zistí nedostatky v postupe prijímate¾a a partnera pri
realizácii pomoci a podpory.
(7) Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený poadova od prijímate¾a, partnera a iných osôb súèinnos a tieto subjekty sú povinné poadovanú súèinnos poskytnú.
§8

(1) Centrálny koordinaèný orgán je ústredný orgán
tátnej správy urèený v referenènom rámci.

Sprostredkovate¾ský orgán

(2) Centrálny koordinaèný orgán v súvislosti s realizáciou referenèného rámca a operaèných programov
v referenènom rámci
a) koordinuje a usmeròuje subjekty v oblasti systému
riadenia,
b) zabezpeèuje tvorbu informaèného monitorovacieho
systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informaèného monitorovacieho systému,
c) zabezpeèuje publicitu a informovanos o referenènom rámci a o operaènom programe,
d) monitoruje a hodnotí výsledky pri dosahovaní cie¾ov
v referenènom rámci,
e) vydáva vzor zmluvy.

(1) Sprostredkovate¾ský orgán je ministerstvo, ostatný ústredný orgán tátnej správy, samosprávny kraj
alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie úloh riadiaceho orgánu urèených v splnomocnení riadiaceho orgánu.

§7

§9

Riadiaci orgán

Certifikaèný orgán

(1) Riadiaci orgán je ústredný orgán tátnej správy
urèený vládou na realizáciu operaèného programu ok-

(1) Certifikaèný orgán je ministerstvo pod¾a osobitného predpisu.33)

27

(2) Sprostredkovate¾ský orgán plní úlohy v súlade so
splnomocnením. Sprostredkovate¾ský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za plnenie týchto úloh.
(3) Na sprostredkovate¾ský orgán sa vzahujú práva
a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v rozsahu urèenom v splnomocnení.

) Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, EURATOM z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaïuje Európsky úrad pre boj proti podvodom
(OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
28
) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady è. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre
boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
Nariadenie Rady (EURATOM) è. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) è. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cie¾om ochrany finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 292, 15. 11. 1996).
29
) Èl. 3 a 9 nariadenia Komisie (ES) è. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených
v súvislosti s financovaním Spoloènej po¾nohospodárskej politiky, o organizácii informaèného systému v tejto oblasti a o zruení nariadenia (EHS) è. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15. 12. 2006).
Èl. 27 a 36 nariadenia (ES) è. 1828/2006.
Èl. 54 a 63 nariadenia (ES) è. 498/2007.
30
) § 3 ods. 1 zákona è. 543/2007 Z. z.
31
) Èl. 60 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 59 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
32
) Èl. 63 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 63 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
33
) § 3 písm. f) zákona è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(2) Certifikaèný orgán okrem úloh pod¾a osobitného
predpisu34)
a) vykonáva certifikáciu a certifikaèné overovanie,
b) koordinuje a usmeròuje subjekty v oblasti systému
finanèného riadenia,
c) usmeròuje platobnú jednotku v oblasti úètovania
realizácie pomoci a podpory a vysporiadania finanèných vzahov,
d) prijíma prostriedky Európskej únie35) na osobitné
úèty zriadené v tátnej pokladnici,
e) zabezpeèuje prevod prostriedkov Európskej únie
z prísluného osobitného úètu na príjmový úèet platobnej jednotky pod¾a osobitného predpisu36) a na
úèet prijímate¾a operaèného programu spadajúceho
do cie¾a Európska územná spolupráca,37)
f) zabezpeèuje vrátenie prostriedkov Európskej únie
v prospech Európskej komisie,
g) plní ïalie úlohy v oblasti systému finanèného riadenia.
(3) Certifikaèný orgán je oprávnený pozastavi, zamietnu alebo upravi výku platby pre operaèný program, projekt alebo ich èasti, ak zistí nedostatky v postupe riadiaceho orgánu, platobnej jednotky alebo
prijímate¾a pri realizácii pomoci a podpory.
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§ 11
Platobná jednotka
(1) Platobná jednotka je ústredný orgán tátnej správy alebo iná právnická osoba pod¾a osobitného predpisu.18)
(2) Platobná jednotka realizuje poskytnutie príspevku prijímate¾ovi, ak tento zákon neustanovuje inak.
Druhý oddiel
Procesné ustanovenia
§ 12
Veobecné ustanovenia
(1) Pomoc a podpora sa poskytuje na základe zmluvy
uzavretej so iadate¾om, ktorého iados bola schválená v konaní o iadosti.
(2) Na poskytnutie pomoci a podpory nie je právny
nárok.
(3) Pomoc a podpora sa poskytuje do výky finanèných prostriedkov urèených na vyèerpanie.
(4) Na konanie pod¾a § 14 sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24,
25 a 27 veobecného predpisu o správnom konaní.

§ 10

§ 13

Orgán auditu

Výzva

(1) Orgán auditu je ministerstvo pod¾a osobitného
predpisu.38)

(1) iados podáva iadate¾ riadiacemu orgánu na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán vyhlási výzvu
zverejnením na svojej internetovej stránke.

(2) Orgán auditu okrem úloh pod¾a osobitného predpisu39)
a) koordinuje a usmeròuje spolupracujúce orgány pri
vykonávaní úloh pod¾a osobitného predpisu,8)
b) vykonáva doh¾ad40) nad èinnosou spolupracujúcich
orgánov; na vykonávanie doh¾adu sa vzahuje osobitný predpis,41)
c) riadi vypracovanie plánu auditov orgánu auditu
a spolupracujúcich orgánov,
d) plní ïalie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3) Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený
poadova od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky,
certifikaèného orgánu, centrálneho koordinaèného orgánu, orgánu ochrany finanèných záujmov, prijímate¾a, partnera a iných osôb súèinnos a tieto subjekty sú
povinné poadovanú súèinnos poskytnú.
34

(2) Výzva obsahuje formálne náleitosti, ktorými sú
a) názov riadiaceho orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje,
b) dátum vyhlásenia výzvy,
c) dátum uzavretia výzvy alebo skutoènos, na ktorej
základe sa výzva uzavrie,
d) kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom.
(3) Výzva obsahuje podmienky poskytnutia pomoci
a podpory, ktorými sú
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos partnera, ak sa partner spolupodie¾a
na príprave projektu a realizácii projektu,
c) oprávnenos aktivít realizácie projektu,
d) oprávnenos výdavkov realizácie projektu,
e) oprávnenos miesta realizácie projektu,
f) èasová oprávnenos realizácie projektu,
g) kritériá pre výber projektov, ktoré zahàòajú

) Èl. 61 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 60 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
35
) § 2 písm. e) zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 323/2007 Z. z.
36
) § 7 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 534/2005 Z. z.
37
) Èl. 14 ods. 1 a èl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1080/2006.
38
) § 3 písm. e) zákona è. 502/2001 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
39
) Èl. 62 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 61 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
40
) Èl. 23, prílohy V a XII k nariadeniu (ES) è. 1828/2006.
41
) § 3 písm. c) druhý bod zákona è. 502/2001 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
42
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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1. hodnotiace kritériá,
2. výberové kritériá,
h) oprávnenos cie¾ovej skupiny,
i) podmienky urèené v schéme tátnej pomoci alebo
schéme de minimis, ak je poskytovanie pomoci alebo
podpory poskytnutím tátnej pomoci alebo pomoci
de minimis,43)
j) ïalie podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory.
(4) Prílohami výzvy sú najmä
a) formulár iadosti,
b) návrh zmluvy,
c) príruèka pre iadate¾a.
(5) iadate¾ je oprávnený poda iados riadiacemu
orgánu odo dòa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak
riadiaci orgán neurèí vo výzve inú lehotu na predkladanie iadostí.
(6) Riadiaci orgán je do uzavretia výzvy oprávnený výzvu meni okrem podmienok poskytnutia pomoci
a podpory uvedených v odseku 3 písm. a), b), c), e), g),
h) a i).
(7) Riadiaci orgán výzvu zruí, ak sa zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), e), g), h) a i). iados podanú do
termínu zruenia výzvy riadiaci orgán vráti iadate¾ovi.
(8) Riadiaci orgán výzvu pozastaví, ak sa v èase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy zmenia podmienky
poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3
písm. d), f) a j). Doba pozastavenia výzvy sa do lehoty na
predkladanie iadostí nepoèíta. iados podanú do termínu pozastavenia výzvy je iadate¾ oprávnený doplni
alebo zmeni najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutoènosti riadiaci orgán informuje iadate¾a.
(9) Riadiaci orgán koná o iadosti pod¾a podmienok
poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3,
platných ku dòu uzavretia výzvy.
(10) Na projekty technickej pomoci,44) ve¾ké projekty45)
operaèného programu Doprava, projekty operaèného
programu Doprava a národné projekty operaèného
programu Zamestnanos a sociálna inklúzia sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 9.
(11) Na ve¾ké projekty operaèného programu ivotné
prostredie sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 9,
ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 14
Konanie o iadosti
(1) Konanie o iadosti sa zaèína doruèením iadosti
riadiacemu orgánu pod¾a § 13 ods. 5.
43
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(2) Riadiaci orgán v konaní o iadosti
a) zisuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci
a podpory urèené vo výzve,
b) preverí súlad dokumentov predloených na základe
výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3) Riadiaci orgán môe zriadi výberovú komisiu ako
svoj poradný orgán v konaní o iadosti. Zloenie, úlohy
a spôsob rokovania výberovej komisie upravia tatút
a rokovací poriadok, ktoré schva¾uje riadiaci orgán.
(4) Riadiaci orgán rozhodne o schválení iadosti alebo neschválení iadosti.
(5) Písomné rozhodnutie o schválení iadosti alebo
písomné rozhodnutie o neschválení iadosti obsahuje
a) oznaèenie riadiaceho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné
èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené,
c) dátum vydania rozhodnutia, odtlaèok peèiatky riadiaceho orgánu, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
d) oznaèenie iadosti, ktorá bola predmetom konania,
e) výrok o schválení iadosti alebo neschválení iadosti; výrok o schválení iadosti obsahuje najmä výku
schválenej pomoci alebo podpory,
f) odôvodnenie,
g) pouèenie o tom, e nie je moné poda iados o preskúmanie rozhodnutia o schválení iadosti,
h) pouèenie o monosti poda iados o preskúmanie
rozhodnutia o neschválení iadosti.
(6) iadate¾ môe poda iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti. iados o preskúmanie rozhodnutia o nechválení iadosti mono poda len
proti posúdeniu splnenia výberových kritérií. iados
o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti
musí by odôvodnená a podaná riadiacemu orgánu,
ktorý rozhodnutie o neschválení iadosti vydal, do siedmich dní odo dòa jeho doruèenia. Ak iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti nespåòa podmienky ustanovené týmto odsekom, riadiaci orgán
iados odmietne. Odmietnutie iadosti o preskúmanie
rozhodnutia o neschválení iadosti je koneèné.
(7) O iadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti rozhoduje tatutárny orgán riadiaceho orgánu. Ak sa toto rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, tatutárny orgán riadiaceho orgánu
vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia,
ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruí, a súèasne
rozhodne o schválení iadosti alebo neschválení iadosti. Ak nie je splnená podmienka pod¾a tohto odseku,
tatutárny orgán riadiaceho orgánu iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti zamietne
a rozhodnutie potvrdí.

) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379,
28. 12. 2006).
44
) Èl. 46 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 46 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
45
) Èl. 39 a 41 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
46
) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Èiastka 191

Zbierka zákonov è. 528/2008

(8) tatutárny orgán riadiaceho orgánu môe z vlastného podnetu preskúma rozhodnutie o schválení iadosti alebo rozhodnutie o neschválení iadosti. Ak bolo
toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory pod¾a § 13 ods. 3, tatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie
zmení alebo zruí, a súèasne rozhodne o schválení iadosti alebo neschválení iadosti. tatutárny orgán riadiaceho orgánu môe postupova pod¾a prvej a druhej
vety len do uzavretia zmluvy.
(9) Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia
o schválení iadosti alebo rozhodnutia o neschválení
iadosti sa primerane vzahuje ustanovenie odseku 5.
Pouèenie obsahuje údaj, e rozhodnutie o preskúmaní
tohto rozhodnutia je koneèné.
(10) Chyby v písaní, v poèítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia riadiaci orgán aj bez návrhu opraví a informuje o tom iadate¾a.
(11) Na projekty technickej pomoci a národné projekty
operaèného programu Zamestnanos a sociálna inklúzia sa nevzahuje ustanovenie odseku 1.
(12) Na projekty operaèného programu Doprava sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.
(13) Na ve¾ké projekty operaèného programu Doprava
sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 10.
(14) Na ve¾ké projekty operaèného programu ivotné
prostredie sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 10,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(15) Na projekty operaèného programu Cezhranièná
spolupráca Slovenská republika  Èeská republika sa
nevzahujú ustanovenia odsekov 3, 7 a 8.
§ 15
Zmluva
(1) Pomoc a podpora sa poskytuje prijímate¾ovi na základe zmluvy uzavretej pod¾a § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka.
(2) Riadiaci orgán uzavrie so iadate¾om zmluvu, ak
bola iados schválená v konaní pod¾a § 14.
(3) Podmienky uvedené v § 14 ods. 2 musí prijímate¾
spåòa poèas platnosti a úèinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpi.
(4) Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímate¾a
a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory.
(5) Na ve¾ké projekty sa ustanovenia odsekov 2 a 3
nevzahujú.
47
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Tretí oddiel
Osobitné procesné ustanovenia
§ 16
Národné projekty operaèného programu
Zamestnanos a sociálna inklúzia
(1) Konanie o iadosti na národné projekty sa zaèína
doruèením iadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania iadate¾a riadiacim orgánom. Národným projektom je súhrn aktivít a èinností, na ktoré
sa vzahuje poskytnutie pomoci; tieto aktivity a èinnosti vykonáva osoba pod¾a osobitného predpisu47) alebo
sa vykonávajú najmä v oblastiach zamestnanosti, bezpeènosti práce, rodinnej politiky a celoivotného vzdelávania. Súèasou národného projektu môu by aktivity a èinnosti, ktoré slúia na overenie predpokladov
realizácie národného projektu.
(2) Písomné vyzvanie obsahuje formálne náleitosti,
ktorými sú
a) názov riadiaceho orgánu, ktorý vyzvanie vydal,
b) kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
c) lehota na predloenie iadosti.
(3) Písomné vyzvanie obsahuje podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sú
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos partnera, ak sa partner spolupodie¾a
na príprave projektu a realizácii projektu,
c) oprávnenos aktivít realizácie projektu,
d) oprávnenos výdavkov realizácie projektu,
e) oprávnenos miesta realizácie projektu,
f) èasová oprávnenos realizácie projektu,
g) kritériá pre výber projektov, ktoré zahàòajú
1. hodnotiace kritériá,
2. výberové kritériá,
h) oprávnenos cie¾ovej skupiny,
i) podmienky urèené v schéme tátnej pomoci alebo
schéme de minimis, ak je poskytovanie pomoci poskytnutím tátnej pomoci alebo pomoci de minimis,
j) ïalie podmienky poskytnutia pomoci.
§ 17
Projekty operaèného
programu Doprava
(1) Konanie o iadosti na projekty operaèného programu Doprava sa zaèína doruèením iadosti riadiacemu orgánu.
(2) iados môe poda iadate¾, ak je jeho projekt zaradený do zoznamu projektov.
(3) Zoznam projektov pre operaèný program Doprava, ktorý vedie riadiaci orgán, schva¾uje vláda; o zmene
tohto zoznamu po schválení monitorovacím výborom
informuje riadiaci orgán vládu.

) Napríklad zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(4) Riadiaci orgán v konaní o iadosti preverí súlad
predloených dokumentov s osobitnými predpismi46)
a zisuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktorými sú
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos aktivít realizácie projektu,
c) oprávnenos výdavkov realizácie projektu,
d) oprávnenos miesta realizácie projektu,
e) èasová oprávnenos realizácie projektu,
f) kritériá pre výber projektov, ktoré zahàòajú
1. hodnotiace kritériá,
2. výberové kritériá,
g) ïalie podmienky poskytnutia pomoci.
(5) Podmienky uvedené v odseku 4 musí prijímate¾
spåòa poèas platnosti a úèinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpi.
§ 18
Ve¾ké projekty operaèného
programu Doprava
(1) Konanie o iadosti na ve¾ké projekty operaèného
programu Doprava sa zaèína doruèením iadosti riadiacemu orgánu.
(2) iados môe poda iadate¾, ak je ve¾ký projekt
zaradený do zoznamu ve¾kých projektov.
(3) Zoznam ve¾kých projektov pre operaèný program
Doprava, ktorý vedie riadiaci orgán, schva¾uje vláda;
o zmene tohto zoznamu po schválení monitorovacím
výborom informuje riadiaci orgán vládu.
(4) Súèasou iadosti je iados o potvrdenie pomoci. 48)
(5) Riadiaci orgán v konaní o iadosti preverí súlad
predloených dokumentov s osobitnými predpismi46)
a zisuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktorými sú
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos aktivít realizácie projektu,
c) oprávnenos výdavkov realizácie projektu,
d) oprávnenos miesta realizácie projektu,
e) èasová oprávnenos realizácie projektu,
f) kritériá pre výber projektov, ktoré zahàòajú
1. hodnotiace kritériá,
2. výberové kritériá,
g) ïalie podmienky poskytnutia pomoci.
(6) Po posúdení iadosti riadiaci orgán predloí iados o potvrdenie pomoci spolu s informáciami pod¾a
osobitného predpisu49) Európskej komisii na rozhodnutie.50)
(7) Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje iadate¾a o potvrdení pomoci alebo nepotvrdení pomoci.
48
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(8) Riadiaci orgán uzavrie so iadate¾om zmluvu, ak
bola pomoc potvrdená.
(9) Podmienky uvedené v odseku 5 musí prijímate¾
spåòa poèas platnosti a úèinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpi.
§ 19
Ve¾ké projekty operaèného
programu ivotné prostredie
(1) Konanie o iadosti na ve¾ké projekty operaèného
programu ivotné prostredie sa zaèína doruèením iadosti riadiacemu orgánu.
(2) iados pod¾a odseku 1 môe poda iadate¾, ak je
ve¾ký projekt zaradený do zoznamu ve¾kých projektov
pre operaèný program ivotné prostredie.
(3) Zoznam ve¾kých projektov pre operaèný program
ivotné prostredie, ktorý vedie riadiaci orgán, schva¾uje vláda; o zmene tohto zoznamu po schválení monitorovacím výborom informuje riadiaci orgán vládu.
(4) Pred predloením iadosti predkladá iadate¾ na
schválenie projektový zámer ve¾kého projektu. Po
schválení projektového zámeru je ve¾ký projekt zaradený do zoznamu ve¾kých projektov.
(5) Projektový zámer predkladá iadate¾ riadiacemu
orgánu pre operaèný program ivotné prostredie na základe oznamu; na oznam sa vzahujú ustanovenia § 13
ods. 2 a 5 primerane.
(6) Na konanie o projektovom zámere sa vzahujú
ustanovenia § 14 okrem ods. 6 a 10 primerane. Výrok
rozhodnutia o schválení projektového zámeru neobsahuje výku schválenej pomoci.
(7) Po schválení projektového zámeru a jeho zaradení
do zoznamu ve¾kých projektov iadate¾ predkladá riadiacemu orgánu na posúdenie iados spolu so iadosou o potvrdenie pomoci.48)
(8) Riadiaci orgán v konaní o iadosti zisuje splnenie
podmienok na poskytnutie pomoci urèených v ozname
a preverí súlad predloených dokumentov s osobitnými
predpismi.46)
(9) Po posúdení iadosti riadiaci orgán predloí iados o potvrdenie pomoci Európskej komisii na rozhodnutie.50)
(10) Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje iadate¾a o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci.
(11) Riadiaci orgán uzavrie so iadate¾om zmluvu, ak
bola pomoc potvrdená.
(12) Podmienky na poskytnutie pomoci urèené v ozname a súlad predloených dokumentov s osobitnými
predpismi pod¾a odseku 8 musí prijímate¾ spåòa poèas

) Prílohy è. XXI a XXII k nariadeniu Komisie (ES) è. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
49
) Èl. 40 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
50
) Èl. 41 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
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platnosti a úèinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán
oprávnený od zmluvy odstúpi.
§ 20
Technická pomoc
(1) Konanie o iadosti na projekty technickej pomoci
sa zaèína doruèením iadosti riadiacemu orgánu.
(2) Ak je prijímate¾ a riadiaci orgán tá istá osoba,
ustanovenia § 15 sa na projekty technickej pomoci nevzahujú a pomoc alebo podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení iadosti, ktoré vydáva tatutárny orgán riadiaceho orgánu.
§ 21
Osobitné ustanovenia
pre operaèný program Cezhranièná spolupráca
Slovenská republika  Èeská republika
(1) Riadiaci orgán je pri rozhodovaní o iadosti viazaný posúdením iadosti monitorovacím výborom.51) Ak
bola iados posúdená v rozpore s § 14 ods. 2, riadiaci
orgán vráti iados monitorovaciemu výboru na opätovné posúdenie. Opätovným posúdením iadosti monitorovacím výborom je riadiaci orgán viazaný.
(2) O iadosti o preskúmanie rozhodnutia riadiaceho
orgánu o neschválení iadosti rozhoduje tatutárny orgán riadiaceho orgánu na základe posúdenia monitorovacieho výboru. Ak sa rozhodnutie vydalo v rozpore
s výberovými kritériami, tatutárny orgán riadiaceho
orgánu na základe posúdenia monitorovacieho výboru
rozhodnutie zmení, inak iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(3) tatutárny orgán riadiaceho orgánu môe z vlastného podnetu preskúma rozhodnutie o schválení iadosti alebo rozhodnutie o neschválení iadosti a na základe posúdenia monitorovacieho výboru vyda
rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia najneskôr do uzavretia zmluvy. Na preskúmanie tohto rozhodnutia sa primerane vzahuje ustanovenie odseku 2.
§ 22
Osobitné ustanovenia
pre operaèný program Interact
(1) Prostriedky z rozpoètov èlenských krajín Európskej únie vrátane tátneho rozpoètu Slovenskej republiky urèené na financovanie operaèného programu
Interact52) sa vedú na osobitnom úète ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej
únie prevedené certifikaèným orgánom na úèet prijímate¾a.
51

) Èl. 63 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 19 nariadenia (ES) è. 1080/2006.
52
) Èl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) è. 1080/2006.
53
) Èl. 44 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
54
) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
55
) § 31 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
56
) Èl. 55 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
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(2) Výnosy z prostriedkov tátneho rozpoètu Slovenskej republiky urèených na financovanie operaèného
programu Interact pod¾a odseku 1 sú príjmom prijímate¾a.
(3) Prostriedky z rozpoètov èlenských krajín Európskej únie vrátane tátneho rozpoètu Slovenskej republiky urèené na financovanie operaèného programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom úète
ministerstva financií; na tento osobitný úèet sa odvádza aj odvod za poruenie finanènej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami z rozpoètov èlenských krajín
Európskej únie okrem Slovenskej republiky urèenými
na financovanie operaèného programu Interact.
(4) Pomoc z operaèného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí pomoci z operaèného programu Interact.
(5) Na poskytovanie pomoci z operaèného programu
Interact sa nevzahujú ustanovenia § 4, § 7 ods. 1, 3
a 4, § 8, 11, § 12 ods. 1 a 4, § 13 a 15, § 30, 31 a 33, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(6) Prijímate¾ovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa pomoc z operaèného programu Interact poskytuje na základe rozhodnutia o schválení iadosti vydanom v konaní o iadosti; na toto konanie sa
ustanovenia § 12 ods. 4, § 14 ods. 1, 3, 4, 5 písm. a) a f)
a ods. 10 vzahujú rovnako a ustanovenie § 14 ods. 2 sa
vzahuje primerane.
§ 23
Osobitné ustanovenie
pre nástroje finanèného ininierstva
Na poskytovanie pomoci prostredníctvom nástrojov
finanèného ininierstva53) sa nevzahujú ustanovenia
§ 12 ods. 1 a 4, § 13 a 15, 28 a 30.
tvrtý oddiel
Spoloèné ustanovenia
k poskytovaniu pomoci a podpory
§ 24
Finanèné vzahy pri poskytovaní
pomoci a podpory
(1) Prijímate¾ je povinný vráti príspevok alebo jeho
èas pod¾a osobitného predpisu54) za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve. Ak suma príspevku alebo
jeho èasti, ktorá sa má vráti, nepresiahne 5 eur a súèasne nedolo k porueniu finanènej disciplíny pod¾a
osobitného predpisu,55) tento príspevok alebo jeho èas
sa neuplatòuje a nevymáha.
(2) Ak bol poèas realizácie a v piatich rokoch od ukonèenia projektu vytvorený príjem,56) prijímate¾ je povin-
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ný vráti príspevok vo výke príjmu z projektu pod¾a
osobitného predpisu57) za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve; pomerná èas príspevku z prostriedkov tátneho rozpoètu urèených na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej
únie je príjmom tátneho rozpoètu. Ak bol predpokladaný príjem z projektu zoh¾adnený pri poskytovaní príspevku, prijímate¾ je povinný vráti príspevok pod¾a prvej vety, len ak je vytvorený príjem vyí, ako bol
predpokladaný príjem.
(3) Riadiaci orgán je na úèely zabezpeèenia poh¾adávky z poruenia finanènej disciplíny oprávnený zriadi
záloné právo na majetok prijímate¾a pod¾a § 151a a
151me Obèianskeho zákonníka okrem majetku vo
vlastníctve Slovenskej republiky.58) V zmluve mono
dohodnú zmluvnú pokutu za poruenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa neukladá sankcia pod¾a
osobitného predpisu50) alebo finanèná oprava pod¾a
§ 25.
(4) Ak prijímate¾ poruil finanènú disciplínu55) a nesplní povinnos uloenú právoplatným rozhodnutím
prísluného orgánu59) riadne a vèas, dòom splatnosti
sankcie uloenej týmto orgánom pod¾a osobitného
predpisu59) záloné právo pod¾a odseku 3 bezodplatne
prechádza z riadiaceho orgánu do správy prísluného
orgánu,59) na úèely zabezpeèenia vymáhania poh¾adávky tátu z tohto rozhodnutia, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záloného práva. Prechod záloného práva oznámi prísluný orgán,59) ktorý záloné
právo pod¾a odseku 3 eviduje. O zániku poh¾adávky
tátu z právoplatného rozhodnutia je prísluný orgán59)
povinný bez zbytoèného odkladu informova riadiaci
orgán.
(5) Zmluvnú pokutu uplatòuje a vymáha riadiaci orgán.
(6) Riadiaci orgán poskytuje prostredníctvom platobnej jednotky prijímate¾ovi z výdavkov tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu60) prostriedky z fondov
Európskeho spoloèenstva, okrem prostriedkov operaèných programov spadajúcich do cie¾a Európska územná spolupráca,61) prièom tieto prostriedky sa zaraïujú
do príjmov tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu.62)
§ 25
Certifikácia a certifikaèné overovanie
(1) Certifikáciou sa potvrdzuje správnos, zákonnos
a oprávnenos výdavkov a efektívnos systému riadenia a kontroly pri realizácii pomoci a podpory.
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(2) Certifikaèným overovaním sa overuje oprávnenos výdavkov a správnos a zákonnos postupu riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, prijímate¾a a partnera pri realizácii pomoci a podpory.
(3) Na úèely certifikaèného overovania riadiaci orgán
a platobná jednotka
a) umonia vykonávanie certifikaèného overovania
a poskytnú na jeho vykonávanie súèinnos; táto povinnos sa vzahuje aj na prijímate¾a a partnera,
b) umonia úèas zástupcu certifikaèného orgánu na
zasadaní výberovej komisie pod¾a § 14 v pozícii pozorovate¾a; táto povinnos sa nevzahuje na platobnú
jednotku,
c) predkladajú certifikaènému orgánu správy o výsledkoch kontrol, vládneho auditu, auditu pod¾a osobitného predpisu63) alebo informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 26
Ochrana finanèných záujmov
(1) Ochrana finanèných záujmov zahàòa prevenciu,
odha¾ovanie, zisovanie a rieenie nezrovnalostí,64) prijímanie nápravných opatrení vo forme finanèných
opráv a vysporiadania finanèných vzahov a iných nápravných opatrení.65)
(2) Riadiaci orgán, platobná jednotka, certifikaèný
orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán a prijímate¾
sú povinní predchádza vzniku nezrovnalostí a v prípade ich vzniku sú povinní bezodkladne prija nápravné
opatrenia.
(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalos z vlastného
podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracova
a predloi správu o zistenej nezrovnalosti certifikaènému orgánu, platobnej jednotke a prijímate¾ovi.
(4) Ak certifikaèný orgán zistí nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracova
a predloi správu o zistenej nezrovnalosti riadiacemu
orgánu, platobnej jednotke a prijímate¾ovi.
(5) Ak platobná jednotka zistí nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracova
a predloi správu o zistenej nezrovnalosti certifikaènému orgánu, riadiacemu orgánu a prijímate¾ovi.
(6) Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí
nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu,
je povinný vypracova a predloi správu o zistenej nezrovnalosti riadiacemu orgánu, platobnej jednotke
a certifikaènému orgánu.
(7) Ak prijímate¾ zistí nezrovnalos, je povinný to bez-

) Nariadenie (ES) è. 1083/2006.
) § 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
59
) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
60
) § 8 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
61
) Èl. 14 ods. 1 a èl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1080/2006.
62
) § 7 zákona è. 523/2004 Z. z.
63
) Napríklad zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, èl. 72 nariadenia (ES) è. 1083/2006, nariadenie (ES) è. 2988/1995.
64
) Èl. 2 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 3 písm. q) nariadenia (ES) è. 1198/2006.
65
) Nariadenie (ES) è. 1828/2006.
Nariadenie (ES) è. 1848/2006.
Nariadenie (ES) è. 498/2007.
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odkladne oznámi riadiacemu orgánu prísluného operaèného programu.
(8) Povinnos predkladania správy o zistenej nezrovnalosti pod¾a odsekov 3 a 7 platí pre orgány prísluné
pre operaèný program, ktorých sa nezrovnalos týka,
a pre prijímate¾a, ktorého sa nezrovnalos týka.
(9) Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a) kód nezrovnalosti pod¾a informaèného monitorovacieho systému,
b) popis nezrovnalosti,
c) oznaèenie ustanovení veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli poruené,
d) obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e) dátum zistenia nezrovnalosti,
f) oznaèenie subjektu, ktorý nezrovnalos spôsobil,
g) finanèné vyèíslenie nezrovnalosti pod¾a zdrojov financovania,
h) popis stavu rieenia nezrovnalosti.
(10) Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe
o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3
a 6 a prísluný orgán vydávajúci rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny sú povinné bezodkladne zabezpeèi aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.
(11) Certifikaèný orgán je povinný predklada orgánu
zabezpeèujúcemu ochranu finanèných záujmov súhrnný preh¾ad správ o zistenej nezrovnalosti tvrroène.
(12) Certifikaèný orgán je povinný predklada orgánu
zabezpeèujúcemu ochranu finanèných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní
od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak je
v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, e zistená nezrovnalos môe ma bezprostredné
následky mimo územia Slovenskej republiky alebo e
nezrovnalos vznikla novým spôsobom.
(13) Za rieenie nezrovnalostí v rámci prísluného
operaèného programu je zodpovedný riadiaci orgán.
§ 27
Finanèná oprava
(1) Finanènú opravu66) môe vykona riadiaci orgán
pred ukonèením operaèného programu.
(2) Finanèná oprava sa vykoná na archu subjektu,
ktorý nezrovnalos spôsobil.
§ 28
Vysporiadanie finanèných vzahov
(1) Vysporiadanie finanèných vzahov sa vykonáva
vzájomným zapoèítaním poh¾adávok z príspevku alebo
jeho èasti alebo vrátením príspevku alebo jeho èasti, ak
sa nevykoná vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z príspevku alebo jeho èasti.
66
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(2) Vzájomne zapoèíta poh¾adávky z príspevku alebo
jeho èasti je moné, ak
a) má riadiaci orgán poh¾adávku z príspevku alebo
jeho èasti voèi prijímate¾ovi a zároveò prijímate¾ má
poh¾adávku z príspevku alebo jeho èasti voèi riadiacemu orgánu,
b) so vzájomným zapoèítaním poh¾adávok z príspevku
alebo jeho èasti súhlasí riadiaci orgán po schválení
certifikaèným orgánom,
c) príspevok poskytnutý prijímate¾ovi platobnou jednotkou bol schválený certifikaèným orgánom,
d) prijímate¾ predloil iados o platbu a oznámenie
o vysporiadaní finanèných vzahov alebo na vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z príspevku alebo jeho
èasti dal podnet riadiaci orgán; suma schválená
v iadosti o platbu riadiacim orgánom musí by vyia ako suma schválená riadiacim orgánom v oznámení o vysporiadaní finanèných vzahov.
(3) Vzájomne zapoèíta poh¾adávky z príspevku alebo
jeho èasti je moné, ak súèasne sú splnené podmienky
uvedené v odseku 2 a ak je prijímate¾ povinný vysporiada
a) príjem z projektu,
b) príspevok alebo jeho èas v súlade so zmluvou alebo
c) nezrovnalos okrem nezrovnalosti, ktorá je poruením finanènej disciplíny, a o ktorej sa zaèalo konanie o uloení odvodu, pokuty alebo penále príslunou správou finanènej kontroly alebo ministerstvom
financií pod¾a osobitného predpisu.67)
(4) Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímate¾ovi
vykonanie vzájomného zapoèítania poh¾adávok z príspevku alebo jeho èasti.
(5) Vzájomným zapoèítaním poh¾adávok z príspevku
alebo jeho èasti zanikajú tieto poh¾adávky vo výke,
v ktorej sa kryjú.
(6) Na vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z príspevku
alebo jeho èasti sa vzahujú ustanovenia § 358 a 364
Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(7) Ak riadiaci orgán zistí nesplnenie povinnosti prijímate¾a vráti príspevok alebo jeho èas a nevykoná sa
vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z príspevku alebo
jeho èasti, vyzve prijímate¾a na vrátenie príspevku alebo jeho èasti. V tomto prípade prijímate¾ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikaèným orgánom na osobitný úèet ministerstva financií vedený
v tátnej pokladnici a prostriedky tátneho rozpoètu
vráti pod¾a osobitného predpisu.54) Ak prijímate¾ nevráti príspevok alebo jeho èas na základe výzvy pod¾a prvej vety, riadiaci orgán postupuje pod¾a osobitného
predpisu.68)
(8) Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do veobecného rozpoètu Európskeho spoloèenstva vykonáva certifikaèný orgán
pred ukonèením operaèného programu prostredníctvom zapoèítania týchto prostriedkov do najbliej ia-

) Èl. 98 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 96 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
67
) § 31 ods. 9 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
68
) § 31 ods. 10 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
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dosti o platbu predloenej Európskej komisii alebo platobným príkazom na úèet Európskej komisie.
§ 29
Úètovníctvo certifikaèného
orgánu a platobnej jednotky
(1) Certifikaèný orgán a platobná jednotka úètujú
o skutoènostiach, ktoré sú predmetom úètovníctva69)
a súvisia s poskytovaním príspevku prijímate¾ovi
a s vysporiadaním finanèných vzahov, prostredníctvom informaèného systému úètovníctva fondov Európskeho spoloèenstva.
(2) Úètovná dokumentácia týkajúca sa operaèného
programu sa uchováva pod¾a osobitných predpisov.70)
§ 30
Úètovníctvo prijímate¾a a partnera
(1) Prijímate¾ a partner, ktorí sú úètovnou jednotkou,71) úètujú o skutoènostiach týkajúcich sa projektu
a) v analytickej evidencii a na analytických úètoch
v èlenení pod¾a jednotlivých projektov, ak úètujú
v sústave podvojného úètovníctva,
b) v úètovných knihách72) so slovným a èíselným oznaèením projektu v úètovných zápisoch, ak úètujú
v sústave jednoduchého úètovníctva.
(2) Prijímate¾ a partner, ktorí nie sú úètovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74)
príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa projektu v úètovných knihách pouívaných v jednoduchom úètovníctve
so slovným a èíselným oznaèením projektu pri zápisoch v nich.
(3) Prijímate¾ a partner uchovávajú a ochraòujú úètovnú dokumentáciu pod¾a odseku 1, evidenciu pod¾a
odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu
pod¾a osobitných predpisov.70)
(4) Na úèely certifikaèného overovania sú prijímate¾
a partner povinní na poiadanie predloi certifikaènému orgánu ním urèené úètovné záznamy alebo evidenciu pod¾a odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímate¾ alebo partner vedú úètovné záznamy
alebo evidenciu pod¾a odseku 2 v technickej forme.77)
Túto povinnos majú prijímate¾ a partner po dobu, po
ktorú sú povinní vies a uchováva úètovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu pod¾a odseku 3.
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(5) Ak má prijímate¾ alebo partner sídlo alebo miesto
podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný vies úètovníctvo týkajúce sa poskytovania pomoci pod¾a právneho poriadku tátu, na území ktorého
má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nepouijú.
§ 31
Informaèný monitorovací systém
(1) Informaèný monitorovací systém zahàòa tandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informaèný monitorovací systém obsahuje údaje,
ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finanèné riadenie a kontrolu pomoci a podpory
a na zabezpeèenie informácií pod¾a osobitných predpisov.78)
(2) Riadiaci orgán, certifikaèný orgán, orgán auditu,
platobná jednotka, spolupracujúci orgán a prísluný
orgán vydávajúci rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny evidujú a aktualizujú v informaènom monitorovacom systéme údaje pod¾a odseku 1. Tieto orgány zodpovedajú za pravdivos, úplnos a správnos údajov.
(3) Prostredníctvom informaèného monitorovacieho
systému sa elektronicky vymieòajú údaje s údajmi v informaènom systéme Európskej komisie, v informaèných monitorovacích systémoch èlenských tátov Európskej únie a v informaènom systéme úètovníctva
fondov Európskeho spoloèenstva.
§ 32
Informaèný systém úètovníctva
fondov Európskeho spoloèenstva
(1) Certifikaèný orgán zabezpeèuje vývoj a prevádzku
informaèného systému úètovníctva fondov Európskeho spoloèenstva. Tento informaèný systém obsahuje
údaje súvisiace s finanèným riadením operaèného
programu.
(2) Certifikaèný orgán a platobná jednotka evidujú
a aktualizujú údaje v informaènom systéme úètovníctva fondov Európskeho spoloèenstva. Tieto orgány zodpovedajú za pravdivos, úplnos a správnos údajov.

) § 2 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 90 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 87 nariadenia (ES) è. 1198/2006.
71
) § 1 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z.
72
) § 15 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
73
) § 2 ods. 4 písm. a) zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
74
) § 2 ods. 4 písm. b) zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
75
) § 2 ods. 4 písm. f) zákona è. 431/2002 Z. z.
76
) § 2 ods. 4 písm. g) zákona è. 431/2002 Z. z.
77
) § 31 ods. 2 písm. b) zákona è. 431/2002 Z. z.
78
) Èl. 60 písm. c) nariadenia (ES) è. 1083/2006.
Èl. 40 a príloha è. III nariadenia (ES) è. 1828/2006.
Èl. 65 nariadenia (ES) è. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES)
è. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007).
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predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24,
25 a 27 veobecného predpisu o správnom konaní.

§ 33
Zverejòovanie
(1) Riadiaci orgán zverejòuje na svojej internetovej
stránke najneskôr do 15 pracovných dní od rozhodnutia o schválení iadosti tieto údaje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné
meno právnickej osoby, ktorá iada o poskytnutie
pomoci,
b) názov projektu,
c) výku schválenej pomoci.
(2) Na zverejòovanie pri poskytovaní podpory sa vzahuje osobitný predpis.79)
TRETIA ÈAS
PODPORA Z EURÓPSKEHO
PO¼NOHOSPODÁRSKEHO FONDU
PRE ROZVOJ VIDIEKA A Z EURÓPSKEHO
PO¼NOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUÈNÉHO FONDU
§ 34
Orgán finanèného riadenia
(1) Orgánom finanèného riadenia na úèely tohto zákona je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo pôdohospodárstva).
(2) Orgán finanèného riadenia
a) koordinuje systém finanèného riadenia,
b) zabezpeèuje prevádzku informaèného systému ministerstva pôdohospodárstva v oblasti úètovníctva
a finanèného riadenia,
c) prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných úètoch zriadených v tátnej pokladnici,
d) zabezpeèuje prevod prostriedkov Európskej únie na
úèty Pôdohospodárskej platobnej agentúry18) (ïalej
len platobná agentúra),
e) pozastavuje poskytovanie podpory, ak zistí nedostatky v postupe platobnej agentúry a prijímate¾a pri
poskytovaní podpory.
Prvý oddiel
Osobitné ustanovenia
pre poskytovanie projektových podpôr
§ 35
Veobecné ustanovenia
(1) Podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej
so iadate¾om, ktorého iados bola schválená v konaní
o iadosti; na úèely tejto èasti zákona sa iadosou rozumie iados na získanie podpory pod¾a osobitného
predpisu.80)

80

(4) Podpora sa poskytuje do výky finanèných prostriedkov urèených na vyèerpanie.
(5) Na projekty technickej pomoci sa ustanovenie odseku 1 nevzahuje.
§ 36
Výzva
(1) iados podáva iadate¾ platobnej agentúre na základe vyhlásenej výzvy. Na základe súhlasu riadiaceho
orgánu platobná agentúra vyhlási výzvu zverejnením
na svojej internetovej stránke.
(2) Výzva obsahuje formálne náleitosti, ktorými sú
a) názov orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje,
b) dátum vyhlásenia výzvy,
c) dátum uzavretia výzvy alebo skutoènos, na ktorej
základe sa výzva uzavrie,
d) kontaktné údaje orgánu pod¾a písmena a) a spôsob
komunikácie s ním.
(3) Výzva na predkladanie iadostí obsahuje podmienky poskytnutia podpory, ktorými sú
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos èinností realizácie projektu,
c) oprávnenos výdavkov realizácie projektu,
d) oprávnenos miesta realizácie projektu,
e) èasová oprávnenos realizácie projektu,
f) kritériá pre posúdenie projektov,
g) ïalie podmienky poskytnutia podpory.
(4) Prílohou výzvy sú najmä
a) formulár iadosti,
b) príruèka pre iadate¾a.
(5) iadate¾ je oprávnený poda iados platobnej
agentúre odo dòa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy,
ak platobná agentúra na základe súhlasu riadiaceho
orgánu neurèí inú lehotu na predkladanie iadostí vo
výzve.
(6) Platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu
je do uzavretia výzvy oprávnená výzvu meni alebo ju
zrui. Zmenu alebo zruenie výzvy platobná agentúra
zverejní na svojej internetovej stránke. iadosti podané
do termínu zruenia výzvy platobná agentúra vráti iadate¾ovi, ak riadiaci orgán nerozhodne inak.
(7) V prípade zmeny výzvy platobná agentúra upraví
dátum uzavretia výzvy alebo skutoènos, na základe
ktorej sa výzva uzavrie. iados podanú do termínu
zmeny výzvy je iadate¾ oprávnený doplni alebo zmeni
najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutoènosti platobná agentúra informuje iadate¾a.

osobitného

(8) Platobná agentúra koná o iadosti pod¾a podmienok poskytnutia podpory uvedených v odseku 3, platných ku dòu uzavretia výzvy.

(3) Na konanie pod¾a § 37 sa nevzahuje veobecný

(9) Na projekty technickej pomoci sa nevzahujú
ustanovenia odsekov 1 a 8.

(2) Na poskytnutie podpory
predpisu80) nie je právny nárok.
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§ 37
Konanie o iadosti
(1) Konanie o iadosti sa zaèína doruèením iadosti
platobnej agentúre pod¾a § 36 ods. 1.
(2) Platobná agentúra v konaní o iadosti zisuje splnenie podmienok poskytnutia podpory urèené vo výzve
a preveruje súlad dokumentov predloených na základe výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3) Platobná agentúra môe zriadi komisiu. Zloenie, úlohy a spôsob rokovania komisie upraví tatút
a rokovací poriadok, ktorý schva¾uje tatutárny orgán
platobnej agentúry.
(4) Platobná agentúra rozhodne o schválení iadosti
alebo o neschválení iadosti.
(5) Písomné rozhodnutie o schválení iadosti alebo
písomné rozhodnutie o neschválení iadosti obsahuje
a) oznaèenie platobnej agentúry, ktorá rozhodnutie vydala,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné
èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú
osobu; meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a,
c) dátum vydania rozhodnutia, odtlaèok peèiatky platobnej agentúry, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
d) oznaèenie iadosti, ktorá bola predmetom konania,
e) výrok o schválení iadosti alebo neschválení iadosti; výrok o schválení iadosti obsahuje schválenú
výku podpory,
f) odôvodnenie,
g) pouèenie o tom, e rozhodnutie o schválení iadosti
je koneèné,
h) pouèenie o monosti poda iados o preskúmanie
rozhodnutia o neschválení iadosti.
(6) iadate¾ môe poda iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti. iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti mono poda
len proti posúdeniu splnenia kritérií pre posúdenie
projektov. iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti musí by odôvodnená a podaná platobnej agentúre, ktorá rozhodnutie o neschválení vydala, do 15 dní odo dòa jeho doruèenia. Ak iados
o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti nespåòa podmienky ustanovené týmto odsekom, platobná agentúra iados odmietne. Odmietnutie iadosti
o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti je
koneèné.
(7) O iadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti rozhoduje riadiaci orgán. Ak sa rozhodnutie vydalo v rozpore s kritériami pre posúdenie projektov, riadiaci orgán rozhodnutie zmení, inak iados
o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(8) tatutárny orgán platobnej agentúry môe z vlastného podnetu alebo na podnet riadiaceho orgánu, alebo orgánu finanèného riadenia preskúma rozhodnutie
81

) Èl. 7 nariadenia (ES) è. 1290/2005.
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o schválení iadosti alebo rozhodnutie o neschválení
iadosti a vyda rozhodnutie o preskúmaní najneskôr
do uzavretia zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení iadosti sa môe zaèa najneskôr do
jedného roka odo dòa vydania rozhodnutia vydaného
pod¾a odseku 4.
(9) Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia
o schválení iadosti alebo rozhodnutia o neschválení
iadosti sa primerane vzahuje ustanovenie odseku 5.
Pouèenie obsahuje údaj, e rozhodnutie o preskúmaní
rozhodnutia o iadosti je koneèné.
(10) tatutárny orgán platobnej agentúry a riadiaci orgán pri preskúmaní rozhodnutia pod¾a odsekov 6 a 9
môu zriadi komisie. Zloenie, úlohy a spôsob rokovania komisií upraví tatút a rokovací poriadok, ktorý
schva¾uje riadiaci orgán.
(11) Chyby v písaní, poèítaní a iné zrejmé nesprávnosti
v písomnom vyhotovení rozhodnutia platobná agentúra aj bez návrhu opraví a informuje o tom iadate¾a.
(12) Na projekty technickej pomoci sa nevzahujú
ustanovenia odsekov 1 a 11.
§ 38
Zmluva
(1) Podpora sa poskytuje prijímate¾ovi na základe
zmluvy uzavretej pod¾a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2) Platobná agentúra uzavrie so iadate¾om zmluvu,
ak bola iados schválená pod¾a § 37.
(3) Podmienky uvedené v § 37 ods. 2 musí prijímate¾
spåòa poèas platnosti a úèinnosti zmluvy, inak je platobná agentúra oprávnená od zmluvy odstúpi.
(4) Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímate¾a
a platobnej agentúry pri realizácii podpory.
(5) Prijímate¾ je povinný vráti podporu alebo jej èas
za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve.
(6) Platobná agentúra a iadate¾ alebo prijímate¾ sa
môu pred uzavretím zmluvy pod¾a odseku 1 alebo poèas jej platnosti a úèinnosti dohodnú na zníení
schválenej výky podpory uvedenej v rozhodnutí
o schválení iadosti.
(7) Na projekty technickej pomoci sa nevzahujú
ustanovenia odsekov 1 a 6.
Druhý oddiel
Spoloèné ustanovenia
k poskytovaniu podpory
§ 39
Certifikácia úètov
(1) Certifikáciou úètov sa rozumie èinnos certifikaèného orgánu81) zameraná na preskúmanie postupov
a potvrdenie správnosti, úplnosti a oprávnenosti úètovnej závierky platobnej agentúry.
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(2) Riadiaci orgán a platobná agentúra
a) umonia výkon certifikácie,
b) predkladajú certifikaènému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného auditu alebo iné údaje potrebné na vypracovanie
správy.82)

(2) Finanèná oprava sa vykoná na archu toho, kto
nezrovnalos spôsobil.

(3) Orgán finanèného riadenia je oprávnený na úèely
finanèného riadenia oboznamova sa so skutoènosami zistenými certifikaèným orgánom.

(1) Vysporiadanie finanèných vzahov sa vykonáva
vzájomným zapoèítaním poh¾adávok z podpory alebo
jej èasti alebo vrátením podpory alebo jej èasti, ak sa
nevykoná vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z podpory
alebo jej èasti.

§ 40
Ochrana finanèných záujmov
(1) Ochrana finanèných záujmov zahàòa prevenciu,
odha¾ovanie, zisovanie a rieenie nezrovnalostí,64) prijímanie nápravných opatrení vo forme finanèných
opráv a vysporiadania finanèných vzahov a iných nápravných opatrení.65)
(2) Riadiaci orgán, orgán finanèného riadenia, platobná agentúra, certifikaèný orgán a prijímate¾ sú povinní predchádza vzniku nezrovnalostí a v prípade ich
vzniku prija bezodkladne nápravné opatrenia.
(3) Ak riadiaci orgán alebo orgán finanèného riadenia
z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalos, je povinný vypracova a predloi správu o zistenej nezrovnalosti platobnej agentúre. Ak platobná
agentúra z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí
nezrovnalos, je povinná vypracova správu o zistenej
nezrovnalosti.

§ 42
Vysporiadanie finanèných vzahov

(2) Vzájomne zapoèíta poh¾adávky z podpory alebo
jej èasti je moné, ak
a) má platobná agentúra poh¾adávku z podpory alebo
jej èasti voèi prijímate¾ovi a zároveò prijímate¾ má
poh¾adávku z podpory alebo jej èasti voèi platobnej
agentúre,
b) so vzájomným zapoèítaním poh¾adávok súhlasí orgán finanèného riadenia,
c) prijímate¾ predloil iados o platbu a oznámenie
o vysporiadaní finanèných vzahov alebo na vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z podpory alebo jej èasti
dala podnet platobná agentúra.
(3) Platobná agentúra bezodkladne oznámi prijímate¾ovi vykonanie vzájomného zapoèítania poh¾adávok
z podpory alebo jej èasti.
(4) Vzájomným zapoèítaním poh¾adávok z podpory
alebo jej èasti zanikajú tieto poh¾adávky vo výke,
v ktorej sa kryjú.

(4) Platobná agentúra je povinná predklada orgánu
zabezpeèujúcemu ochranu finanèných záujmov súhrnný preh¾ad správ o zistenej nezrovnalosti tvrroène. Platobná agentúra zale prijímate¾ovi správu o zistenej nezrovnalosti.

(5) Na vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z podpory
alebo jej èasti sa vzahuje § 358 a 364 Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Na zapoèítanie poh¾adávky z podpory alebo jej èasti sa nevzahujú ustanovenia osobitného predpisu.85)

(5) Platobná agentúra je povinná predklada orgánu
zabezpeèujúcemu ochranu finanèných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní
od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak je
v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, e zistená nezrovnalos môe ma bezprostredné
následky mimo územia Slovenskej republiky alebo e
nezrovnalos vznikla novým spôsobom.
(6) Za rieenie nezrovnalostí zodpovedá platobná
agentúra.

(6) Ak platobná agentúra zistí nesplnenie povinnosti
prijímate¾a vráti podporu alebo jej èas, a nedôjde
k vzájomnému zapoèítaniu poh¾adávok z podpory alebo
jej èasti, vyzve prijímate¾a na vrátenie podpory alebo jej
èasti. V tomto prípade prijímate¾ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný úèet platobnej agentúry86)
a prostriedky tátneho rozpoètu vráti pod¾a osobitného
predpisu.54) Ak prijímate¾ nevráti podporu alebo jej èas
na základe výzvy, platobná agentúra postupuje pod¾a
osobitného predpisu.87)

§ 41

§ 43

Finanèná oprava

Úètovníctvo orgánu finanèného
riadenia a platobnej agentúry

(1) Finanènú opravu83) môe vykona riadiaci orgán
alebo platobná agentúra na základe rozhodnutia o poskytovaní podpory4) alebo na základe zmluvy. Finanènú opravu je moné vykona pred ukonèením programu.84)
82

)
)
84
)
85
)
86
)
87
)

(1) Orgán finanèného riadenia a platobná agentúra
úètujú o skutoènostiach, ktoré sú predmetom
úètovníctva69) a týkajú sa poskytovania podpory prijímate¾ovi prostredníctvom informaèných systémov.88)

Èl. 5 nariadenia (ES) è. 885/2006.
Èl. 33 nariadenia (ES) è. 1290/2005.
Èl. 15 nariadenia (ES) è. 1698/2005.
§ 6a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 9 zákona è. 543/2007 Z. z.
§ 31 ods. 9 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
Zákon è. 543/2007 Z. z.
88
) § 10 zákona è. 543/2007 Z. z.
83
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(2) Úètovná dokumentácia týkajúca sa poskytovaných podpôr sa uchováva pod¾a osobitných predpisov. 89)

z tohto konania vylúèená, ak so zrete¾om na jej pomer
k iadate¾ovi alebo iadosti mono ma pochybnos o jej
nezaujatosti.

§ 44
Úètovníctvo prijímate¾a

(2) Ak sa osoba, ktorá sa podie¾a na konaní pod¾a odseku 1, dozvie o skutoènostiach nasvedèujúcich jej zaujatos, oznámi to bezodkladne riadiacemu orgánu.

(1) Prijímate¾, ktorý je úètovnou jednotkou,71) úètuje
o skutoènostiach, ktoré sú predmetom úètovníctva
v èlenení pod¾a jednotlivých druhov podpôr
a) v analytickej evidencii a na analytických úètoch, ak
úètuje v sústave podvojného úètovníctva,
b) v peòanom denníku, knihe poh¾adávok, knihe záväzkov a v pomocných knihách, ak úètuje v sústave
jednoduchého úètovníctva.
(2) Na úèely certifikaèného overovania je prijímate¾
povinný na poiadanie predloi certifikaènému orgánu ním urèené úètovné záznamy v písomnej forme
a v technickej forme, ak prijímate¾ vedie úètovné záznamy v technickej forme.77) Túto povinnos má prijímate¾
po dobu, keï je povinný vies alebo uchováva úètovné
záznamy.
(3) Prijímate¾ uchováva úètovnú a inú dokumentáciu
týkajúcu sa poskytovania podpory pod¾a osobitných
predpisov.70)
(4) Prijímate¾, ktorý nie je úètovnou jednotkou, vedie
evidenciu v rozsahu jednoduchého úètovníctva pod¾a
osobitného predpisu.72)

(3) Zaujatá osoba sa na konaní pod¾a odseku 1 ïalej
nezúèastòuje.

TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(4) Ak sa iná osoba dozvie skutoènosti nasvedèujúce
zaujatos osoby, ktorá sa podie¾a na konaní pod¾a odseku 1, oznámi to riadiacemu orgánu.
(5) O vylúèení osoby, ktorá sa podie¾a na konaní pod¾a odseku 1, rozhoduje riadiaci orgán aj bez návrhu.
(6) Na konanie o zaujatosti sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.
§ 46
Prechodné ustanovenie
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. decembra 2008 sa povaujú za výzvu,
oznam a písomné vyzvanie pod¾a tohto zákona. Právne
úèinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci
a podpory do 31. decembra 2008 zostávajú zachované.
Konania o poskytnutí pomoci a podpory zaèaté a neukonèené schválením alebo neschválením iadosti
pred úèinnosou tohto zákona sa dokonèia pod¾a tohto
zákona.
§ 47

§ 45
Zaujatos

Úèinnos

(1) Osoba, ktorá sa podie¾a na konaní o iadosti, je

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

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

89

) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) è. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1290/2005, pokia¾ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúètovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).
Nariadenie Komisie (ES) è. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1290/2005, pokia¾ ide o vedenie úètov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L
171, 23. 6. 2006).
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529
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z.
o Obchodnom vestníku v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 770 zákona
è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a pod¾a § 14 ods.
3 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 24/2007 Z. z. nariaïuje:

1. V § 4 ods. 5 sa za slová zákona1a) vkladajú slová
a draobníka pod¾a osobitného predpisu1b).
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1b sa slovo
1991 nahrádza slovom 1992.
3. V § 4 sa vypúa odsek 6.

Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004
Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 640/2005 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 604/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

4. V § 6 ods. 6 sa suma 100 Sk nahrádza sumou
3,31 eura.
5. V prílohe è. 1 sa v celom texte slovo Sk nahrádza
slovom euro.
6. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 42/2004 Z. z.

Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
Údaj na zverejnenie

Suma úhrady

Údaje z registrových súdov

bezodplatne1)

Údaje z konkurzných súdov

bezodplatne

Údaje z registra registrových úradov

bezodplatne

Transformaèné projekty a rozhodnutia
o transformácii

bezodplatne

Rozhodnutia o privatizácii

bezodplatne

Údaje týkajúce sa poskytovania tátnej
pomoci pod¾a osobitného zákona2)

bezodplatne, ak je poskytovate¾om tátnej
pomoci orgán verejnej moci
19,91 eura v ostatných prípadoch

Údaje podnikate¾ov

19,91 eura, ak ide o oznámenie o zmene právnej
formy obchodnej spoloènosti a výzvu verite¾om
pod¾a prílohy è. 1 bodu 1

pecifický
symbol

01
02
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19,91 eura, ak ide o oznámenie a výzvu
likvidátora (likvidátorov) pod¾a prílohy è. 1
bodu 2

03

19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií
za neplatné pri zvýení základného imania
akciovej spoloènosti z majetku spoloènosti
pod¾a prílohy è. 1 bodu 3

04

19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií
za neplatné pri zníení základného imania
akciovej spoloènosti pod¾a prílohy è. 1 bodu 4

05

19,91 eura, ak ide o vyhlásenie akcií za
neplatné pri zníení základného imania
akciovej spoloènosti pod¾a prílohy è. 1 bodu 5

06

19,91 eura, ak ide o oznámenie o zníení
základného imania spoloènosti s ruèením
obmedzeným pod¾a prílohy è. 1 bodu 6

07

19,91 eura, ak ide o oznámenie o zníení
základného imania akciovej spoloènosti
a upovedomenie verite¾ov o ich práve poadova
zabezpeèenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 7

08

19,91 eura, ak ide o zverejnenie zmeny
emisných podmienok dlhopisov pod¾a prílohy
è. 1 bodu 9

09

19,91 eura, ak ide o uverejnenie rozhodnutia
o zmene podoby cenného papiera pod¾a prílohy
è. 1 bodu 10

10

19,91 eura, ak ide o uverejnenie zmeny podoby
listinného cenného papiera na zaknihovaný
cenný papier pod¾a prílohy è. 1 bodu 11

11

19,91 eura, ak ide o výzvu na predloenie
listinného cenného papiera na doruèite¾a, ak je
majite¾ uvedeného cenného papiera v omekaní
s jeho predloením pod¾a prílohy è. 1 bodu 12

12

19,91 eura, ak ide o výzvu na vyzdvihnutie
listinných cenných papierov po zmene podoby
cenných papierov zo zaknihovanej podoby na
listinnú podobu pod¾a prílohy è. 1 bodu 13

13

3,31 eura, ak ide o zverejnenie pecifikácie
pouitia prijatého podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
pod¾a prílohy è. 1 bodu 16

14
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19,91 eura, ak ide o uverejnenie oznámenia
o konaní valného zhromadenia pod¾a prílohy è.
1 bodu 17

15

19,91 eura, ak ide o výzvu na uplatnenie práva
na prednostné upisovanie akcií pod¾a prílohy
è. 1 bodu 18

16

99,58 eura, ak ide o úètovné závierky (iné ako
úètovné závierky neinvestièných fondov
a neziskových organizácií poskytujúcich
veobecne prospené sluby), správy
o hospodárení alebo výroèné správy

17

33,19 eura, ak ide o emisné podmienky
dlhopisov vyhotovené pod¾a vzoru uvedeného
v prílohe è. 1 bode 8

18

9,95 eura, ak ide o úètovné závierky
verejnoprávnych intitúcií zverejòované pod¾a
osobitných predpisov3)

19

16,59 eura, ak ide o výroènú správu
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
zverejòovanú pod¾a osobitného predpisu4)

20

66,38 eura, ak ide o zverejnenie úplného znenia
rozhodnutí, ktoré sa zverejòujú pod¾a
osobitných predpisov5)
bezodplatne, ak údaje na zverejnenie zasiela
priamo orgán verejnej moci

21

Úètovné závierky neinvestièných fondov
a neziskových organizácií poskytujúcich
veobecne prospené sluby zverejòované
pod¾a osobitných predpisov6)

9,95 eura

22

Údaje zriaïovate¾ov stálych rozhodcovských
súdov pod¾a osobitného zákona7)

19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení
stáleho rozhodcovského súdu a jeho poboèiek
pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 1 bode 14

23

+ 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným
údajom (zoznam rozhodcov stáleho
rozhodcovského súdu, tatút a rokovací
poriadok stáleho rozhodcovského súdu)

24

16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji
obsiahnutom v prílohách

25

9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch
o riadení stáleho rozhodcovského súdu

26

19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení
mediaèného centra a jeho poboèiek pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe è. 1 bode 15

27

Údaje zriaïovate¾ov mediaèných centier
pod¾a osobitného zákona8)
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+ 165,96 eura za zverejnenie príloh
k uvedeným údajom (zoznam mediátorov
mediaèného centra, tatút mediaèného centra)
16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji
obsiahnutom v prílohách

28

9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch
o zriadení mediaèného centra

30

Údaje zverejòované správcom a súdnym
exekútorom pod¾a osobitných predpisov1a)
a údaje zverejòované draobníkom pod¾a
osobitného predpisu1b)

bezodplatne

Údaje o verejných súaiach

bezodplatne, ak je vyhlasovate¾om verejnej
súae orgán verejnej moci
33,19 eura v ostatných prípadoch

Prospekty cenných papierov a investícií

Èiastka 191

29

31

99,58 eura za zverejnenie úplného znenia
prospektu

32

19,91 eura za zverejnenie oznámenia o tom,
kde je prospekt uloený

33

Výrok audítora k roènej úètovnej závierke
nadácie pod¾a osobitného zákona10)

3,31 eura

34

Iné údaje orgánov verejnej moci

bezodplatne

Iné údaje okrem údajov orgánov verejnej
moci

33,19 eura

1

35

) Pod¾a poznámok k poloke 17 zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uloení listín do zbierky listín) súèasou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloenie listiny do zbierky listín).
2
) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
Zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
4
) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov, zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z.
7
) Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
8
) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
10
) Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2009.

Robert Fico v. r.
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530
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 266/2006 Z. z.
o bezpeènosti lietadiel tretích tátov pouívajúcich letiská na území Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 266/2006

Z. z. o bezpeènosti lietadiel tretích tátov pouívajúcich
letiská na území Slovenskej republiky sa mení a dopåòa
takto:
1. Slová inpekcia prevádzky vo vetkých tvaroch
sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami
inpekcia na odbavovacej ploche v príslunom tvare.
2. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 266/2006 Z. z.

Postupy hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel (SAFA)
pre inpekcie na odbavovacej ploche  základné prvky
1. VEOBECNÉ POKYNY
1.1. Ak inpekciu na odbavovacej ploche vykonávajú dvaja alebo viacerí zamestnanci leteckého úradu poverení na
vykonávanie tátneho odborného dozoru (ïalej len inpektori), hlavné prvky inpekcie na odbavovacej ploche  vizuálnu kontrolu vonkajieho stavu lietadla, kontrolu pilotného priestoru, kontrolu priestoru pre cestujúcich alebo kontrolu nákladných priestorov  si môu podeli.
1.2. Inpektori sa musia pred zaèiatkom èasti inpekcie na palube lietadla preukáza poverením na vykonávanie
tátneho odborného dozoru1) velite¾ovi lietadla alebo v prípade jeho neprítomnosti èlenovi letovej posádky alebo najvyiemu zástupcovi prevádzkovate¾a. Ak nie je moné informova iadneho zástupcu prevádzkovate¾a
alebo ak iadny zástupca nie je prítomný v lietadle alebo v jeho blízkosti, platí veobecná zásada nevykonáva
inpekciu na odbavovacej ploche. Za osobitných okolností mono rozhodnú o vykonaní inpekcie na odbavovacej ploche, ale tá sa obmedzí na vizuálnu kontrolu vonkajieho stavu lietadla.
1.3. Inpekcia na odbavovacej ploche sa musí vykona v rámci dostupného èasu a zdrojov èo najkomplexnejie. Ak
je k dispozícii len obmedzený èas alebo zdroje, nemusia sa overova vetky kontrolované poloky, ale len obmedzený poèet. Kontrolované poloky sa vyberajú zodpovedajúcim spôsobom pod¾a èasu a zdrojov, ktoré sú
k dispozícii na inpekciu na odbavovacej ploche, v súlade s cie¾mi programu hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel (SAFA).
1.4. Inpekcia na odbavovacej ploche musí by vykonaná tak, aby nespôsobila neprimerané mekanie odletu kontrolovaného lietadla. Dôvodmi mekania môu by okrem iného pochybnosti týkajúce sa správnosti letovej
prípravy, letovej spôsobilosti lietadla alebo akéko¾vek iné záleitosti súvisiace priamo s bezpeènosou lietadla, cestujúcich a posádky.

2. NORMY
tandardy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a európske regionálne doplnkové postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva sú základom, pod¾a ktorého sa kontroluje lietadlo a prevádzkovate¾ v rám1

) § 49 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 4562

Zbierka zákonov è. 530/2008

Èiastka 191

ci hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel. Okrem toho sa pri inpekcii technického stavu lietadla vykonáva kontrola pod¾a noriem výrobcu lietadla.
3. POSTUP PRI INPEKCII NA ODBAVOVACEJ PLOCHE
Poloky kontrolného zoznamu
3.1. Poloky, ktoré sa majú kontrolova, sa vyberajú spomedzi poloiek uvedených v kontrolnom zozname v Správe z inpekcie hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA), ktorý obsahuje
celkove 54 poloiek pod¾a Správy z inpekcie hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel na odbavovacej
ploche (SAFA).
3.2. Výsledné zistenia inpekcie na odbavovacej ploche, pokia¾ nejaké sú, sa musia po jej ukonèení uvies v Správe
z inpekcie hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA).
Podrobná intruktá hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel (SAFA)
3.3. Podrobný opis, ktorý vymedzuje rozsah a metódu inpekcie na odbavovacej ploche pre kadú poloku v kontrolnom zozname v Správe z inpekcie hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel na odbavovacej ploche
(SAFA), musí obsahova intruktány materiál vydávaný agentúrou. Intruktány materiál okrem podrobného opisu obsahuje aj odkaz na prísluné poiadavky v prílohách Medzinárodnej organizácie civilného letectva.
Vkladanie správ do centralizovanej databázy hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel (SAFA)
3.4. Správu z inpekcie hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel (SAFA) na odbavovacej ploche vloí letecký
úrad do centralizovanej databázy hodnotenia bezpeènosti zahranièných lietadiel (SAFA)2) bezodkladne, najneskôr vak do 15 dní po termíne inpekcie na odbavovacej ploche, aj keï neobsahuje iadne nálezy.

4. KATEGORIZÁCIA NÁLEZOV
4.1. Pre kadú kontrolovanú poloku sa na úèel nálezov vymedzujú tri kategórie moných odchýlok od prísluných tandardov uvedených v bode 2.1. Nálezy sa kategorizujú takto:
a) za nález kategórie 1 sa povauje nález, ktorý má malý vplyv na bezpeènos lietadla,
b) za nález kategórie 2 sa povauje nález, ktorý môe ma znaèný vplyv na bezpeènos lietadla, a
c) za nález kategórie 3 sa povauje nález, ktorý môe ma ve¾ký vplyv na bezpeènos lietadla.
4.2. Pokyny ku kategorizácii nálezov obsahuje podrobný intruktány materiál vydávaný agentúrou.
5. NÁSLEDNÉ OPATRENIA, KTORÉ TREBA VYKONA
5.1. Inpektori sú povinní vyplni osvedèenie o inpekcii na odbavovacej ploche, ktoré obsahuje minimálne poloky ustanovené vo Formulári osvedèenia o inpekcii na odbavovacej ploche, a po ukonèení inpekcie na odbavovacej ploche sa kópia osvedèenia o inpekcii na odbavovacej ploche musí odovzda velite¾ovi lietadla, alebo
ak nie je prítomný, èlenovi letovej posádky alebo najvyiemu zástupcovi prevádzkovate¾a, ktorý je prítomný
v lietadle alebo v jeho blízkosti. Od príjemcu sa vyiada podpísané potvrdenie o prijatí kópie osvedèenia o inpekcii na odbavovacej ploche, ktoré si ponechá inpektor. Odmietnutie podpisu zo strany príjemcu sa zaznamená do osvedèenia o inpekcii na odbavovacej ploche. Podrobné pokyny obsahuje intruktány materiál vydávaný agentúrou.
5.2. Na základe kategorizácie nálezov sú urèené následné opatrenia. Vzahy medzi kategóriou nálezov a výslednými opatreniami, ktoré treba vykona, sa uvádzajú v triede opatrení. Podrobné pokyny obsahuje intruktány
materiál vydávaný agentúrou.
5.3. Opatrenie triedy 1: Toto opatrenie pozostáva z poskytnutia informácií o výsledkoch inpekcie na odbavovacej
2

) Nariadenie Komisie (ES) è. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES
vzh¾adom na zhromaïovanie a výmenu informácií o bezpeènosti lietadiel, ktoré vyuívajú letiská Spoloèenstva a o riadení informaèného systému (Ú. v. EÚ L 134 , 20. 5. 2006).
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ploche velite¾ovi lietadla, alebo ak nie je prítomný, inému èlenovi letovej posádky alebo najvyiemu prítomnému zástupcovi prevádzkovate¾a. Toto opatrenie pozostáva z rozboru podaného ústne a z doruèenia osvedèenia o inpekcii na odbavovacej ploche. Opatrenie triedy 1 sa vykoná po kadej inpekcii na odbavovacej ploche bez oh¾adu na to, èi boli identifikované nejaké nálezy, alebo nie.
5.4. Opatrenie triedy 2: Toto opatrenie pozostáva z
a) písomnej komunikácie s prísluným prevádzkovate¾om a musí obsahova iados o preukázanie vykonania nápravných opatrení a
b) písomnej komunikácie so zodpovedným tátom (tát prevádzkovate¾a alebo registrácie) o výsledkoch inpekcií na odbavovacej ploche vykonaných na lietadlách, ktoré sa prevádzkujú pod bezpeènostným doh¾adom prísluného tátu. Komunikácia obsahuje, pokia¾ je to náleité, iados o potvrdenie súhlasu s nápravnými opatreniami vykonanými na základe bodu 1.
Letecký úrad predkladá agentúre správu o stave následných opatrení za kadý mesiac, ktoré boli vykonané
na základe inpekcií na odbavovacej ploche.
Opatrenie triedy 2 sa vykonáva po inpekciách na odbavovacej ploche, v ktorých sa nali nálezy kategórie 2
alebo kategórie 3.
Podrobné pokyny obsahuje intruktány materiál vydávaný agentúrou.
5.5. Opatrenie triedy 3: Opatrenie triedy 3 sa vykonáva po inpekcii na odbavovacej ploche, v ktorej sa naiel nález
kategórie 3. Kvôli významu nálezov kategórie 3, pokia¾ ide o ich potenciálny vplyv na bezpeènos lietadla, cestujúcich a posádky, sa ustanovili tieto podtriedy:
a) Trieda 3a  obmedzenie letovej prevádzky lietadla: pri inpekcii na odbavovacej ploche sa zistia nedostatky,
v dôsledku ktorých lietadlo môe odletie len s urèitými obmedzeniami.
b) Trieda 3b  nápravné opatrenia pred letom: pri inpekcii na odbavovacej ploche sa zistia nedostatky, ktoré
vyadujú nápravné opatrenie (opatrenia) pred plánovaným letom.
c) Trieda 3c  letecký úrad uzemní lietadlo: lietadlo sa uzemní vtedy, ak po náleze kategórie 3 (ve¾ký vplyv na
bezpeènos) letecký úrad má dôvodné pochybnosti o tom, èi prevádzkovate¾ lietadla pred odletom vykoná
nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov, a tak je bezprostredne ohrozená bezpeènos lietadla, posádky a cestujúcich. V takých prípadoch letecký úrad uzemní lietadlo dovtedy, kým sa nebezpeèenstvo neodstráni, a bezodkladne o tom informuje prevádzkovate¾a a prísluné orgány daného tátu, v ktorom je lietadlo registrované.
Opatrenia prijaté na základe písmen b) a c) môu zahàòa neobchodný premiestòovací let na technickú základòu.
d) Trieda 3d  okamitý zákaz prevádzky: letecký úrad môe reagova na bezprostredné a zrejmé ohrozenie
bezpeènosti uloením zákazu prevádzky.
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Správa z inšpekcie hodnotenia bezpeþnosti zahraniþných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)

Letecký úrad Slovenskej republiky
Slovenská republika

Správa z inšpekcie hodnotenia bezpeþnosti zahraniþných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)
þ.: _._._._-_._._._-_._._._

Zdroj:

RI

Dátum:

__.__.____

ýas:

__:__

Miesto:

PrevádzkovateĐ:

ýíslo AOC:

Štát:

Druh prevádzky:

TraĢ z:

ýíslo letu:

TraĢ do:

ýíslo letu:

Objednaný prevádzkovateĐom*:

Štát objednávateĐa:

* (ak je to použiteĐné)
Typ lietadla:

Registrová znaþka:

Konfigurácia lietadla:

ýíslo konštrukcie:

Letová posádka:

Štát vydania preukazu spôsobilosti:
2. Štát vydania preukazu spôsobilosti *:

* (ak je to použiteĐné)

Nálezy:
Kód

štandard

odkaz

_._._

_

_._._

kategória nález
_

_._._

_

_._._

_

_._._

_

_._._

_

_._._

_

_._._

_

_._._

_

_._._

_

Podrobný opis

Trieda prijatých opatrení:
Ƒ 3d Okamžitý zákaz prevádzky
Ƒ 3c Lietadlo uzemnené Leteckým úradom Slovenskej republiky
vykonávajúcim inšpekciu na odbavovacej ploche

Podrobný opis

Ƒ 3b Nápravné opatrenia pred letom
Ƒ 3a Obmedzenie letovej prevádzky
Ƒ 2 Informovanie orgánu a prevádzkovateĐa
Ƒ 1 Informovanie kapitána
Dodatoþné informácie (ak existujú)

Mená alebo þísla inšpektorov:
– Táto správa predstavuje informácie o tom, þo bolo zistené pri tejto príležitosti, a nesmie sa chápaĢ ako potvrdenie, že lietadlo je spôsobilé na zamýšĐaný let.
– Údaje, ktoré sa predkladajú v tejto správe, môžu byĢ zmenené s cieĐom zabezpeþiĢ ich správne znenie pri vložení do databázy hodnotenia bezpeþnosti
zahraniþných lietadiel (SAFA).
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Letecký úrad Slovenskej republiky
Slovenská republika
Kód položky

Skontrolované

Poznámka

A. Pilotná kabína

Všeobecné
1. Celkový stav

1

1

2. Núdzový východ

2

2

3. Vybavenie

3

3

4. Príruþky

4

4

5. Kontrolné zoznamy

5

5

6. Rádionavigaþné mapy

6

6

7. Zoznam minimálneho vybavenia

7

7

8. Osvedþenie o zápise do registra

8

8

Dokumentácia

9. Osvedþenie hlukovej spôsobilosti (ak je to použiteĐné)
10. AOC alebo rovnocenný dokument

9

9

10

10

11. Povolenie rádiovej stanice

11

11

12. Osvedþenie letovej spôsobilosti (C of A)

12

12

13. Letová príprava

13

13

14. HmotnosĢ a vyváženie

14

14

Letové údaje

Bezpeþnostné vybavenie
15. Ruþné hasiace prístroje

15

15

16. Záchranné vesty/plávacie zariadenia

16

16

17. Bezpeþnostné postroje

17

17

18. Kyslíkové vybavenie

18

18

19. Signalizaþné svetlo

19

19

20

20

21. Palubný denník alebo rovnocenný dokument

21

21

22. UvoĐnenie do prevádzky po údržbe

22

22

23. Informácie o poruchách a opravách (vrátane technického denníka)

23

23

24. Predletová kontrola

24

24

1. Celkový vnútorný stav

1

1

2. Pracovné miesto palubného sprievodcu a oddychový priestor posádky

2

2

3. Súprava prvej pomoci/lekárske núdzové vybavenie

3

3

4. Ruþné hasiace prístroje

4

4

5. Záchranné vesty/plávacie zariadenia

5

5

6. Stav bezpeþnostných pásov a sedadiel

6

6

7. Núdzový východ, osvetlenie a oznaþenie, vreckové svietidlá

7

7

8. Evakuaþné sklzy/záchranné þlny (ak sa vyžadujú), núdzový vysielaþ polohy (ELT)

8

8

Letová posádka
20. Preukaz spôsobilosti þlena letovej posádky
Palubný denník/technický denník alebo rovnocenný dokument

B. BezpeþnosĢ/kabína

9

9

10. Bezpeþnostné pokyny

9. Kyslíkové vybavenie (palubní sprievodcovia a cestujúci)

10

10

11. Palubní sprievodcovia

11

11

12. Prístup k núdzovým východom

12

12

13. BezpeþnosĢ batožiny cestujúcich

13

13

14. Poþet sedadiel

14

14
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Skontrolované

Poznámka

C. Stav lietadla

1. Celkový vonkajší stav

1

1

2. Dvere a prístupové otvory

2

2

3. Prvky riadenia

3

3

4. Kolesá, pneumatiky a brzdy

4

4

5. Podvozkové lyžiny/plaváky

5

5

6. Podvozková šachta

6

6

7. Pohonná jednotka a pylón

7

7

8. Lopatky dúchadla

8

8

9. Vrtule, rotory (hlavné a chvostové)

9

9

10

10

11. ViditeĐné neopravené poškodenia

11

11

12. Netesnosti

12

12

1. Celkový stav nákladového priestoru

1

1

2. Nebezpeþný náklad

2

2

3. BezpeþnosĢ nákladu na palube

3

3

1

1

10. ViditeĐné opravy

D. Náklad

E. Všeobecné
1. Všeobecné
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Formulár osvedþenia o inšpekcii hodnotenia bezpeþnosti zahraniþných lietadiel na odbavovacej ploche
(SAFA)
Osvedþenie o inšpekcii hodnotenia bezpeþnosti zahraniþných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)
Dátum:

ýas:

Miesto:

PrevádzkovateĐ:

Štát:

þ. AOC:

TraĢ z:

ýíslo letu:

TraĢ do:

ýíslo letu:

Typ letu:

Objednaný prevádzkovateĐom:

Typ lietadla:

Konfigurácia lietadla:

Registrová znaþka:

ýíslo konštrukcie:

Štát objednávateĐa:
Štát (štáty) vydania preukazov spôsobilosti:

Potvrdenie o prijatí (*)

Letecký úrad
Slovenskej republiky
Letisko M. R. Štefánika
823 05 BRATISLAVA

Meno: ................................................

A

Pilotná kabína

1

Celkový stav

2

Núdzový východ

3

20

Letová posádka
Preukaz spôsobilosti þlena letovej
posádky
Palubný denník/technický denník
alebo rovnocenný dokument
Palubný denník alebo rovnocenný
dokument
UvoĐnenie do prevádzky po údržbe
Informácie o poruchách a opravách
(vrátane technického denníka)
Predletová kontrola

C

Stav lietadla

1

Celkový vonkajší stav

2

Dvere a prístupové otvory

3

Prvky riadenia

4

Kolesá, pneumatiky a brzdy

5

Podvozok, lyžiny/plaváky

6

Podvozková šachta

7

Pohonná jednotka a pylón

Vybavenie

21

Dokumentácia

22

4

Príruþky

23

5

Kontrolné zoznamy

24

6

Rádionavigaþné mapy

7

Zoznam minimálneho vybavenia

B

BezpeþnosĢ/kabína

8

Lopatky dúchadla

8

Osvedþenie o zápise do registra

1

Celkový vnútorný stav

9

Vrtule, rotory (hlavné a chvostové)

10 AOC alebo rovnocenný dokument

3

Pracovné miesto palubného
sprievodcu a oddychový priestor
posádky
Súprava prvej pomoci/lekárske núdzové
vybavenie

11 Povolenie rádiovej stanice

4

Ruþné hasiace prístroje

12 Osvedþenie letovej spôsobilosti

5

Záchranné vesty/plávacie zariadenia

9

Osvedþenie hlukovej spôsobilosti

2

10 ViditeĐné opravy
11 ViditeĐné neopravené poškodenia
12 Netesnosti

6

Náklad

1

Celkový stav nákladového priestoru

2

Nebezpeþný náklad

3

BezpeþnosĢ nákladu na palube

15 Ruþné hasiace prístroje

Stav bezpeþnostných pásov a sedadiel
Núdzový východ, osvetlenie a oznaþenie,
vreckové svietidlá
Evakuaþné sklzy/záchranné þlny (ak sa
8 vyžadujú), núdzový vysielaþ polohy
(ELT)
Kyslíkové vybavenie (palubní
9
sprievodcovia a cestujúci)
10 Bezpeþnostné pokyny

D

7

16 Záchranné vesty/plávacie zariadenia

11 Palubní sprievodcovia

E

Všeobecné

17 Bezpeþnostné postroje

12 Prístup k núdzovým východom

1

Všeobecné

18 Kyslíkové vybavenie

13 BezpeþnosĢ batožiny cestujúcich

19 Signalizaþné svetlo

14 Poþet sedadiel

Prijaté opatrenia
Lietadlo uzemnené Leteckým úradom
republiky
vykonávajúcim
3c Slovenskej
inšpekciu na odbavovacej ploche
3b Nápravné opatrenia pred letom

Položka

Letové údaje
13 Letová príprava
14 HmotnosĢ a vyváženie
Bezpeþnostné zariadenia

3a

Obmedzenie letovej prevádzky lietadla

2

Informovanie orgánu a prevádzkovateĐa

1

Informovanie kapitána

0

Bez poznámok

Poznámka

Skontrolované

Poznámka

Skontrolované

Podpis: ................................................

Poznámka

Skontrolované

Funkcia: ................................................

Poznámky

Podpis alebo þíslo inšpektora(-ov)

(*) Podpis ktoréhokoĐvek þlena posádky alebo iného zástupcu kontrolovaného prevádzkovateĐa neznamená akceptovanie uvedených zistení, iba sa ním potvrdzuje, že lietadlo prešlo inšpekciou
v termíne a na mieste vyznaþenom v tomto doklade.
Táto správa predstavuje informácie o tom, þo bolo zistené pri tejto príležitosti, a nesmie sa chápaĢ ako potvrdenie, že lietadlo je spôsobilé na zamýšĐaný let. Údaje, ktoré
sa predkladajú v tejto správe, môžu byĢ zmenené s cieĐom zabezpeþiĢ ich správne znenie pri vložení do databázy hodnotenia bezpeþnosti zahraniþných lietadiel (SAFA).

.
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3. V prílohe è. 3 sa doterají text oznaèuje ako prvý
bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie: 2. Smernica Komisie 2008/49/ES zo 16. apríla 2008, ktorou sa
mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokia¾ ide o kritériá na vykonávanie inpekcií na odbavovacej ploche lietadiel po-
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uívajúcich letiská Spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 109,
19. 4. 2008)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. decembra 2008.

Robert Fico v. r.
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531
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 24. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 411/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje pauálna suma trov konania o priestupku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 79 ods. l zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:
Èl. I

è. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje pauálna
suma trov konania o priestupku sa mení takto:
V § 1 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami 16 eur,
slová 1500 Sk sa nahrádzajú slovami 49 eur a slová
1000 Sk sa nahrádzajú slovami 33 eur.
Èl. II

Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Robert Kaliòák v. r.
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532
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 643/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti a predlenia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 3 ods. 4 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze
a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
Èl. I

a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska.1) Ak Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska referenèný výmenný kurz cudzej meny neurèuje a nevyhlasuje, prepoèet na eurá sa urobí s odbornou starostlivosou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti a predlenia sa mení takto:
V § 1 odsek 4 znie:
(4) Peòané záväzky 30 dní po lehote splatnosti a finanèný majetok dlníka vyjadrený v tej istej cudzej
mene sa na úèely odseku 1 v sume, v ktorej sa vzájomne
kryjú, zapoèítajú. Vo zvynej sume sa prepoèítajú na
eurá pod¾a referenèného výmenného kurzu urèeného

1) Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu è. 18 o tatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ
C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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533
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 526/2004 Z. z. o urèení výky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 75 ods. 7 a § 771a zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov ustanovuje:

zo sumy presahujúcej 16 596,96
eura a do 33 193,92 eura základu ................... 7 %,
zo sumy presahujúcej 33 193,92
eura základu .................................................... 5 %,

Èl. I

najmenej 33,19 eura.

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 526/2004 Z. z. o urèení výky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora sa mení takto:
1. § 3 znie:

Suma nad 331 939,19 eura sa do základu nezapoèítava..
2. V § 4 ods. 1 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,19 eura.

§ 3

3. V § 4 ods. 2 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 165,97 eura.

z prvých 3 319,39 eura základu ...................... 15 %,

Èl. II

Odmena likvidátora je
zo sumy presahujúcej 3 319,39 eura
a do 16 596,96 eura základu ......................... 10 %,

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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534
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 490/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 500/2005 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. e) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
vyhláky è. 500/2005 Z. z. sa mení takto:
V prílohe è. 5 v èasti III Záver sa veta Súèet veobecných hodnôt sa zaokrúh¾uje do 1 000 Sk na celé desa-

koruny, nad 1 000 Sk do 10 000 Sk na celé stokoruny,
nad 10 000 Sk do 100 000 Sk na celé tisíckoruny, nad
100 000 Sk na celé desatisíckoruny, nad 1 000 000 Sk
na celé stotisíckoruny nahrádza vetou, ktorá znie:
Súèet veobecných hodnôt sa zaokrúh¾uje do 100 eur
na celé eurá, nad 100 eur do 500 eur na celých pä eur,
nad 500 eur do 5 000 eur na celých desa eur, nad
5 000 eur do 100 000 eur na celých sto eur, nad
100 000 eur do 1 000 000 eur na celých tisíc eur, nad
1 000 000 eur na celých desatisíc eur..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.

