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539
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o podpore regionálneho rozvoja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS

f)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnos orgánov
tátnej správy, vyích územných celkov, obcí a ïalích subjektov územnej spolupráce pod¾a IV. èasti tohto zákona a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.
(2) Poskytovanie pomoci a podpory Európskeho spoloèenstva (ïalej len spoloèenstvo) prostredníctvom
fondov spoloèenstva upravujú osobitné predpisy.1)
§2

g)

h)

i)

j)

Základné pojmy
Na úèely tohto zákona
a) región je územný celok vymedzený pod¾a klasifikácie
tatistických územných jednotiek,2)
b) regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov
a vzahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju
a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi,
c) regionálna politika je koordinovaný súbor èinností
a postupov prísluných orgánov a organizácií na celotátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov,
d) aglomerácia je súvislá zastavaná mestská oblas
s periférnymi zónami nie nevyhnutne urbánneho
charakteru, ktoré sú spojené s centrom,
e) sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány
tátnej správy, miestne orgány tátnej správy, vyie územné celky, obce, mikroregionálne zdruenia
1

k)

a iné fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti
regionálneho
rozvoja
na
celotátnej,
regionálnej a miestnej úrovni,
mikroregionálne zdruenie je právnická osoba zaloená na úèely dosiahnutia spoloèných rieení pri
zvyovaní úrovne hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónu,
partnerstvo je spolupráca sociálno-ekonomických
partnerov na príprave, uskutoèòovaní, financovaní,
monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cie¾ov
podpory regionálneho rozvoja,
územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyovaní úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti
na územie regiónu,
euroregión je subjekt územnej spolupráce pod¾a
IV. èasti tohto zákona zloený zo zástupcov
sociálno-ekonomických partnerov, ktorí pôsobia na
regionálnej a miestnej úrovni susediacich tátov, zaloený na úèely cezhraniènej spolupráce,
slovenská èas euroregiónu je záujmové zdruenie
právnických osôb zaloené pod¾a osobitného
predpisu3) na úèely cezhraniènej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike,
regionálna rozvojová agentúra je právnická osoba,
ktorá napomáha zvyova najmä trvalý rast ekonomického potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu.
DRUHÁ ÈAS
PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§3
Ciele podpory regionálneho rozvoja

(1) Hlavným cie¾om podpory regionálneho rozvoja je
a) odstraòova alebo zmieròova neiaduce rozdiely
v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja
a územného rozvoja regiónov a zabezpeèi trvalo
udrate¾ný rozvoj regiónov,
b) zvyova ekonomickú výkonnos, konkurencieschopnos regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri
zabezpeèení trvalo udrate¾ného rozvoja,
c) zvyova zamestnanos a ivotnú úroveò obyvate¾ov

) Napríklad nariadenie Rady (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), zákon è. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva, zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
2
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia tatistických územných jednotiek.
3
) Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník.
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v regiónoch pri zabezpeèení trvalo udrate¾ného rozvoja.
(2) Podpora regionálneho rozvoja pod¾a odseku 1 je
zameraná najmä na
a) komplexné vyuívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia  prírodných, kultúrnych, materiálnych, finanèných, ¾udských a intitucionálnych
zdrojov,
b) rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zrete¾om na podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri repektovaní vnútorných pecifík regiónu,
c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
d) rozvoj hospodárstva a podnikate¾ského prostredia
v regióne s cie¾om zvýi jeho produktivitu, optimalizova truktúru hospodárstva, vytvára nové pracovné miesta a stabilizova ohrozené pracovné miesta,
e) rozvoj ¾udských zdrojov vrátane zvyovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepovania prípravy
detí a mladých dospelých na trh práce,
f) predchádzanie sociálneho vylúèenia a zmieròovanie
jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príleitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,
g) realizáciu verejných prác4) podporujúcich rozvoj regiónu,
h) zlepenie a rozvoj sociálnej infratruktúry regiónu,
i) zlepenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, ininierskych stavieb,
j) rozvoj cestovného ruchu,
k) medzitátnu, cezhraniènú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme trvalo
udrate¾ného rozvoja regiónu,
l) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivos
o kultúrne dedièstvo regiónov a sídiel,
m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka,5) rozvoj vidieckych oblastí a zvyovanie kvality ivota na vidieku,
n) realizáciu opatrení na ochranu, udriavanie a zve¾aïovanie ivotného prostredia a na obmedzovanie
vplyvov pokodzujúcich ivotné prostredie a zlepenie environmentálnej infratruktúry regiónu,
o) ochranu prírody, efektívne vyuívanie prírodných
zdrojov regiónu a vyuívanie alternatívnych zdrojov
energie,
p) rozvoj obèianskej vybavenosti a rozvoj sluieb v regióne,
q) udrate¾ný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu
a rozvoj miest a obcí pod¾a záväznej èasti príslunej
územnoplánovacej dokumentácie,6)
r) zvyovanie dostupnosti a kvality bývania,
s) budovanie a posilòovanie truktúr obèianskej spoloènosti, rozvoj prosociálneho správania obyvate¾stva,
t) rozvoj multikultúrnej spoloènosti v regióne vrátane
multikultúrneho dialógu, spolupráce a tolerancie
v regiónoch a sídlach,
u) rozvoj telesnej kultúry, portu a turistiky,
4
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v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
w) ïalie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo
medzinárodná zmluva.
§4
Zdroje financovania regionálneho rozvoja
(1) Regionálny rozvoj sa financuje
a) zo tátneho rozpoètu vrátane finanèných prostriedkov z rozpoètových kapitol ministerstiev,
b) zo tátnych úèelových fondov,
c) z rozpoètov vyích územných celkov,
d) z rozpoètov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými tátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2) Doplnkovým zdrojom finanèného zabezpeèenia
podpory regionálneho rozvoja sú finanèné prostriedky
z Európskej únie urèené
a) hospodársky zaostalým regiónom, ktoré pod¾a ukazovate¾ov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú niiu úroveò rozvoja, ako je priemerná úroveò Európskej únie,
b) regiónom s nepriaznivou truktúrou zamestnanosti
a podnikate¾ského prostredia.
Základné dokumenty
podpory regionálneho rozvoja
§5
Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva pod¾a
a) Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ïalej len národná stratégia),
b) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku,
c) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
§6
Národná stratégia
(1) Národná stratégia je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne urèuje strategický prístup
tátu k podpore regionálneho rozvoja v dlhodobom období pri repektovaní princípov trvalo udrate¾ného
rozvoja.
(2) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) zabezpeèuje vypracovanie národnej stratégie pri uplatnení partnerstva.
(3) Národná stratégia obsahuje najmä
a) analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie

) § 2 písm. a) zákona è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona è. 260/2007 Z. z.
) Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
6
) § 13 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
5

Strana 4588

b)
c)
d)
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f)
g)

Zbierka zákonov è. 539/2008

regiónov vrátane analýzy stavu verejného zdravia
obyvate¾ov regiónov,
dlhodobú víziu podpory regionálneho rozvoja s výh¾adom na dvadsa rokov,
stratégiu rozvoja regiónov s urèením podporovaných
priorít a cie¾ov,
intitucionálne zabezpeèenie a organizaèné zabezpeèenie realizácie národnej stratégie,
systém monitorovania a hodnotenia s ustanovením
merate¾ných ukazovate¾ov a spôsob kontroly ich plnenia,
finanèný plán s urèením zdrojov a foriem financovania,
èasový harmonogram realizácie národnej stratégie.

(4) Ministerstvo pri vypracúvaní národnej stratégie
vyuíva najmä tatistické údaje,7) strategické a programové dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky (ïalej len vláda), Koncepciu územného rozvoja Slovenska, aktuálne programy hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyích územných celkov.
(5) Aktualizácia národnej stratégie sa vypracúva pod¾a potreby pri uplatnení partnerstva.
(6) Národnú stratégiu a jej aktualizáciu schva¾uje na
návrh ministerstva vláda.
§7
Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cie¾mi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a je vypracovaný pod¾a záväznej èasti územnoplánovacej dokumentácie regiónu.6)
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku zabezpeèuje vyí územný celok pri uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku pozostáva z analyticko-strategickej èasti a programovej èasti.
(4) Analyticko-strategická èas obsahuje najmä
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku vyieho územného
celku a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy
územia vyieho územného celku,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie vrátane stavu verejného zdravia, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry
a vybavenosti a obsluhy územia vyieho územného
celku,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti
regionálneho rozvoja s územím vyieho územného
celku,
d) urèenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja
územia vyieho územného celku, definovanie podmienok udrate¾ného rozvoja vyieho územného
celku,
7

) § 2 písm. e) zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
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e) stratégiu rozvoja vyieho územného celku pri zoh¾adnení jeho vnútorných pecifík, ktorá urèí hlavné smery, priority a ciele rozvoja vyieho územného
celku,
f) regionálnu inovaènú stratégiu,
g) analýzu finanèných potrieb a moností financovania
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku.
(5) Programová èas obsahuje najmä
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpeèenie realizácie
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku,
b) intitucionálne zabezpeèenie a organizaèné zabezpeèenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku,
c) finanèné zabezpeèenie jednotlivých opatrení a aktivít, intitucionálnej a organizaènej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja vyieho územného celku,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku s ustanovením merate¾ných
ukazovate¾ov,
e) èasový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho
územného celku.
(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku sa vypracúva pod¾a potreby.
(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku a jeho aktualizáciu
schva¾uje zastupite¾stvo vyieho územného celku.
(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku a príslunej územnoplánovacej dokumentácie vyieho
územného celku je podmienkou na predloenie iadosti
vyieho územného celku o poskytnutie finanèného
príspevku zo tátneho rozpoètu a z doplnkových zdrojov pod¾a § 4 ods. 2.
§8
Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cie¾mi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zoh¾adòuje ciele a priority
ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný pod¾a záväznej èasti územnoplánovacej dokumentácie obce.6)
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce zabezpeèuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej èasti
a programovej èasti.
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(4) Analyticko-strategická èas obsahuje najmä
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie
v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia
obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti
regionálneho rozvoja s územím obce,
d) urèenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja
územia obce, definovanie podmienok udrate¾ného
rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zoh¾adnení jej vnútorných pecifík, ktorá urèí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finanèných potrieb a moností financovania
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(5) Programová èas obsahuje najmä
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpeèenie realizácie
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
b) intitucionálne zabezpeèenie a organizaèné zabezpeèenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce,
c) finanèné zabezpeèenie jednotlivých opatrení a aktivít, intitucionálnej a organizaènej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce s ustanovením merate¾ných ukazovate¾ov,
e) èasový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva pod¾a potreby.
(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schva¾uje obecné zastupite¾stvo.
(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce a príslunej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyaduje osobitný
predpis,8) je podmienkou na predloenie iadosti obce
o poskytnutie finanèného príspevku zo tátneho
rozpoètu a z doplnkových zdrojov pod¾a § 4 ods. 2.
TRETIA ÈAS
PÔSOBNOS ORGÁNOV TÁTNEJ SPRÁVY,
VYÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV A OBCÍ PRI
PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§9
Ministerstvo
Ministerstvo v oblasti regionálneho rozvoja
a) zabezpeèuje vypracovanie národnej stratégie a jej
aktualizáciu, intitucionálne a organizaène zabezpeèuje realizáciu národnej stratégie, koordinuje èin8

) Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.

b)
c)
d)

e)
f)
g)
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nos
sociálno-ekonomických
partnerov
pri
uskutoèòovaní národnej stratégie,
pravidelne monitoruje a kadoroène vyhodnocuje
plnenie národnej stratégie, raz roène predkladá vláde správu o jej realizácii,
analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch,
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi,
metodicky usmeròuje èinnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpeèuje potrebné informácie
od sociálno-ekonomických partnerov,
zabezpeèuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie,
zabezpeèuje efektívnos, úèinnos a správnos riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho
rozvoja pod¾a národnej stratégie,
poskytuje finanèný príspevok slovenským èastiam
euroregiónov a regionálnym rozvojovým agentúram
v rámci Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr.
§ 10
Ministerstvá a ostatné ústredné
orgány tátnej správy

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti
a) spolupracujú pri napåòaní hlavných cie¾ov podpory
regionálneho rozvoja pod¾a § 3,
b) spolupracujú s ministerstvom pri vypracúvaní
a realizácii národnej stratégie,
c) spolupracujú pod¾a národnej stratégie pri vypracúvaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja vyieho územného celku a rozvojových
programov verejných prác na území vyieho územného celku.
§ 11
Vyí územný celok
Vyí územný celok vo svojej pôsobnosti na úèely
podpory regionálneho rozvoja
a) vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja
a jeho èastí, zabezpeèuje jeho trvalo udrate¾ný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpeèuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a kadoroène vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpeèuje súlad programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku s prioritami a cie¾mi ustanovenými v národnej stratégii
a s územnoplánovacou dokumentáciou,
c) podie¾a sa na príprave národnej stratégie, na vyhodnocovaní jej realizácie a kadoroène do 31. marca zasiela ministerstvu správu o napåòaní priorít a cie¾ov
národnej stratégie,
d) spolupracuje s príslunými orgánmi tátnej správy
pri zosúlaïovaní programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyieho územného celku a roz-
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vojových programov verejných prác dotýkajúcich sa
územia vyieho územného celku,
vypracúva návrhy regionálnej inovaènej stratégie
a regionálnej inovaènej politiky a ïalích odvetvových stratégií a politík,
podie¾a sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja pod¾a § 3 v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi na území vyieho územného
celku,
vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
spolupracuje s regiónmi a územnými celkami alebo
s orgánmi iných tátov, ktoré plnia funkcie územnej
samosprávy,
vedie elektronickú evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na jeho území,
na podporu regionálneho rozvoja územia vyieho
územného celku môe zriaïova regionálne rozvojové agentúry,
podporuje rozvoj podnikate¾ských aktivít potrebných na rozvoj regiónu.
§ 12
Obec

Obec vo svojej pôsobnosti na úèely podpory regionálneho rozvoja
a) analyzuje a hodnotí úroveò rozvoja svojho územia
a jeho èastí, zabezpeèuje jeho trvalo udrate¾ný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpeèuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a kadoroène
vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpeèuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej
spracovanie vyaduje osobitný predpis,8)
c) spolupracuje s vyím územným celkom, na území
ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyieho územného celku a na úèely evidencie
poskytuje vyiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) podie¾a sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja pod¾a § 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území
obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ïalími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných tátov, ktoré plnia
funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikate¾ských aktivít potrebných na rozvoj obce.
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TVRTÁ ÈAS
ÏALIE SUBJEKTY ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE
§ 13
Euroregión
(1) Hlavným cie¾om euroregiónu je cezhranièná spolupráca. Kadý euroregión si rozvojové priority urèuje
pod¾a vlastných regionálnych a geografických pecifík.
(2) Slovenská èas euroregiónu
a) pripravuje rozvojové projekty na úèely zvýenia
úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
regiónu a spolupracuje na ich realizácii,
b) podporuje rozvojové aktivity na území euroregiónu,
ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho
rozvoja pod¾a § 3,
c) podie¾a sa na vypracovaní spoloèných strategických
a programových dokumentov cezhraniènej spolupráce,
d) organizuje prezentaèné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja euroregiónu,
e) podporuje záujem o oboznamovanie sa obyvate¾ov
s geografickými, historickými pecifikami euroregiónu a s prírodným a kultúrnym dedièstvom jednotlivých území v rámci euroregiónu,
f) poskytuje informácie pre vetkých èlenov euroregiónu a zabezpeèuje aktuálnos internetovej stránky
euroregiónu,
g) poskytuje konzultaèno-poradenské sluby v oblasti
cezhraniènej spolupráce,
h) spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi
v oblasti regionálneho rozvoja,
i) vytvára partnerstvá na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
(3) Slovenskej èasti euroregiónu môe by z rozpoètovej kapitoly ministerstva poskytnutý finanèný príspevok na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít pod¾a odseku 2.
(4) Na poskytnutie finanèného príspevku na projekt
je potrebné poda písomnú iados. iados o poskytnutie finanèného príspevku na projekt doruèí slovenská èas euroregiónu (ïalej len iadate¾ o finanèný príspevok na projekt) ministerstvu v lehote urèenej vo
výzve, ktorú ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke. Výzva obsahuje najmä oznaèenie prijímate¾a finanèného príspevku, cie¾ poskytnutia finanèného príspevku, podmienky na udelenie finanèného
príspevku, zoznam poadovaných dokumentov, termín
a spôsob predkladania projektov, informáciu o hodnotení projektov. Vzor iadosti o poskytnutie finanèného
príspevku na projekt je uvedený v prílohe è. 1.
(5) Prílohou k iadosti o poskytnutie finanèného príspevku na projekt je
a) výpis z registra záujmových zdruení právnických
osôb,
b) stanovy iadate¾a o finanèný príspevok na projekt,
c) schválený plán èinnosti iadate¾a o finanèný príspevok na projekt na prísluný kalendárny rok,
d) projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych
aktivít,
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e) podpísaná dohoda o cezhraniènej spolupráci,
f) potvrdenie od prísluného správcu dane s výnimkou
správcu dane, ktorým je obec, e iadate¾ o finanèný
príspevok na projekt nemá evidované daòové nedoplatky, nie starie ako tri mesiace,
g) potvrdenie Sociálnej poisovne, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt nemá evidované nedoplatky
sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie starie ako tri mesiace,
h) potvrdenie od zdravotných poisovní, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie starie ako tri mesiace,
i) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt nie je v likvidácii,
j) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie retrukturalizácie,
k) èestné vyhlásenie o tom, e proti iadate¾ovi o finanèný príspevok na projekt nebol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie retrukturalizácie, alebo e súd nezastavil konkurzné konanie
pre nedostatok majetku,
l) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ovi o finanèný
príspevok na projekt nebolo doruèené upovedomenie o zaèatí exekuèného konania,
m) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt neporuil zákaz nelegálneho zamestnávania,
n) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt nemá iné nedoplatky voèi tátnemu rozpoètu,
o) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok na projekt zabezpeèí spolufinancovanie úèelu finanèného príspevku na projekt najmenej vo výke 10 % z celkových nákladov na projekt zameraný
na realizáciu euroregionálnych aktivít z vlastných
zdrojov.
(6) Podmienkou poskytnutia finanèného príspevku
na projekt je zabezpeèenie spolufinancovania úèelu finanèného príspevku na projekt z vlastných zdrojov iadate¾a o finanèný príspevok na projekt vo výke najmenej 10 % z celkových nákladov na projekt zameraný na
realizáciu euroregionálnych aktivít.
(7) O výke poskytnutého finanèného príspevku na
projekt a poète podporených projektov zameraných na
realizáciu euroregionálnych aktivít rozhoduje minister
výstavby a regionálneho rozvoja (ïalej len minister)
na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie.
(8) Odborná hodnotiaca komisia je poradný orgán
ministra, ktorý hodnotí cezhranièný dopad, uskutoènite¾nos a udrate¾nos projektov zameraných na realizáciu euroregionálnych aktivít. Zloenie, úlohy a spôsob rokovania odbornej hodnotiacej komisie upravuje
tatút a rokovací poriadok, ktorý schva¾uje minister.
(9) Finanèný príspevok sa poskytne pod¾a zmluvy
o poskytnutí finanèného príspevku na projekt uzatvorenej medzi ministerstvom a iadate¾om o finanèný príspevok na projekt.
9

) § 20f Obèianskeho zákonníka.
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(10) Zmluva o poskytnutí finanèného príspevku na
projekt obsahuje najmä oznaèenie zmluvných strán,
predmet zmluvy, výku a spôsob poskytnutia finanèného príspevku na projekt, práva a povinnosti zmluvných
strán, vymedzenie èasu, na ktorý sa zmluva uzatvára,
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
§ 14
Integrovaná sie regionálnych
rozvojových agentúr
(1) Integrovaná sie regionálnych rozvojových agentúr je tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami,9)
ktorým je pod¾a zmluvy o poskytnutí finanèného príspevku uzatvorenej medzi ministerstvom a regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutý z rozpoètovej
kapitoly ministerstva finanèný príspevok na prísluný
rozpoètový rok.
(2) Zmluva o poskytnutí finanèného príspevku obsahuje najmä oznaèenie zmluvných strán, predmet zmluvy, výku a spôsob poskytnutia finanèného príspevku,
práva a povinnosti zmluvných strán, vymedzenie èasu,
na ktorý sa zmluva uzatvára, dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(3) Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
a) zabezpeèuje informovanos, poradenstvo a poskytovanie informaèno-poradenských sluieb v oblasti regionálneho rozvoja,
b) podporuje rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja pod¾a § 3,
c) podie¾a sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov,
d) zabezpeèuje informaènú databázu o monostiach
rozvoja regiónu na území svojej pôsobnosti,
e) organizuje prezentaèné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja regiónov,
f) spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi
v oblasti regionálneho rozvoja,
g) vytvára partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
h) zabezpeèuje aktuálnos spoloèného informaèného
portálu Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr,
i) pripravuje a realizuje projekty na podporu regionálneho rozvoja,
j) plní iné úlohy, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej
s ministerstvom.
(4) Finanèný príspevok môe by regionálnym rozvojovým agentúram poskytnutý na realizáciu èinností
pod¾a odseku 3.
(5) Na poskytnutie finanèného príspevku je potrebné
poda písomnú iados. iados o poskytnutie finanèného príspevku doruèí regionálna rozvojová agentúra
(ïalej len iadate¾ o finanèný príspevok) ministerstvu
najneskôr do 31. januára prísluného rozpoètového
roka, na ktorý sa finanèný príspevok poskytuje. Vzor
iadosti o poskytnutie finanèného príspevku je uvedený v prílohe è. 2. O poskytnutí finanèného príspevku
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a jeho výke rozhoduje minister s oh¾adom na doterajiu èinnos a územnú pôsobnos regionálnej rozvojovej
agentúry.
(6) Prílohou k iadosti o poskytnutie finanèného príspevku je
a) výpis z registra záujmových zdruení právnických
osôb,
b) stanovy iadate¾a o finanèný príspevok,
c) plán èinnosti iadate¾a o finanèný príspevok na prísluný rozpoètový rok,
d) rozpoèet iadate¾a o finanèný príspevok na prísluný rozpoètový rok,
e) vymedzenie územnej pôsobnosti iadate¾a o finanèný príspevok v èlenení pod¾a okresov alebo ich èastí,
f) potvrdenie od prísluného správcu dane s výnimkou
správcu dane, ktorým je obec, e iadate¾ o finanèný
príspevok nemá evidované daòové nedoplatky, nie
starie ako tri mesiace,
g) potvrdenie Sociálnej poisovne, e iadate¾ o finanèný príspevok nemá evidované nedoplatky sociálneho
poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie starie ako tri mesiace,
h) potvrdenie od zdravotných poisovní, e iadate¾ o finanèný príspevok nemá evidované nedoplatky na
zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie
starie ako tri mesiace,
i) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok nie je v likvidácii,
j) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
na povolenie retrukturalizácie,
k) èestné vyhlásenie o tom, e proti iadate¾ovi o finanèný príspevok nebol podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo na povolenie retrukturalizácie, alebo e súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
l) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ovi o finanèný
príspevok nebolo doruèené upovedomenie o zaèatí
exekuèného konania,
m) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok neporuil zákaz nelegálneho zamestnávania,
n) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok nemá iné nedoplatky voèi tátnemu rozpoètu,
o) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o finanèný príspevok zabezpeèí spolufinancovanie z vlastných
zdrojov najmenej vo výke 30 % z celkovej výky finanèného príspevku.
(7) Podmienkou poskytnutia finanèného príspevku je
zabezpeèenie spolufinancovania z vlastných zdrojov
iadate¾a o finanèný príspevok najmenej vo výke 30 %
z celkovej výky finanèného príspevku.
§ 15
Iné právnické osoby
Pre potreby rozvoja regiónov môu by zriadené okrem právnickej osoby uvedenej v § 13 a právnickej oso10
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by uvedenej v § 14 aj iné právnické osoby najmä na
úèely
a) vytvárania podmienok na zvyovanie priestorovej
koncentrácie a realizácie rozvojových aktivít vo
vedecko-výskumných a vývojových odvetviach hospodárstva a na zvyovanie inovaènej a konkurenènej
schopnosti regiónu,
b) podpory zvyovania atraktívnosti a propagácie regiónu na zabezpeèenie investorov pre vedecko-výskumné, vývojové a iné odvetvia hospodárstva,
c) realizácie úloh v oblasti regionálneho rozvoja na území regiónu,
d) h¾adania a vyuitia nových moností budovania infratruktúry alebo iných investícií vo verejnom záujme s vyuitím súkromných zdrojov financovania za
súèasného zvýenia efektívnosti verejnej správy,
e) podpory rozvojových aktivít v obciach zdruených
pod¾a osobitného predpisu10) s cie¾om podpory regionálneho rozvoja pod¾a § 3.
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 16
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti tátnej pomoci.11)
§ 17
(1) Na poskytnutie finanèného príspevku na projekt
pod¾a § 13 a finanèného príspevku pod¾a § 14 nie je
právny nárok.
(2) Na rozhodovanie o poskytnutí finanèného príspevku na projekt pod¾a § 13 a finanèného príspevku
pod¾a § 14 sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12)
(3) iadate¾om o finanèný príspevok na projekt pod¾a
§ 13 a iadate¾om o finanèný príspevok pod¾a § 14 nemôe by ten, kto
a) je v likvidácii,
b) podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie retrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie retrukturalizácie, alebo ak súd zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
c) má doruèené upovedomenie o zaèatí exekuèného konania,
d) poruil zákaz nelegálneho zamestnávania,
e) má nedoplatky voèi tátnemu rozpoètu,
f) má evidované daòové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
(4) Finanèný príspevok na projekt pod¾a § 13 a finanèný príspevok pod¾a § 14 nemono poskytnú na
úèely

) § 20b zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
11
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v programovom období 2004 a 2006 sa a do ukonèenia ich realizácie vzahuje doterají predpis.14)

a) splácania úverov a úrokov z úverov, úrokov z omekania, zmluvných pokút a pokút uloených pod¾a
osobitných predpisov,13)
b) úhrady záväzkov iadate¾a o finanèný príspevok na
projekt a iadate¾a o finanèný príspevok z predchádzajúcich rokov,
c) refundácie výdavkov iadate¾a o finanèný príspevok
na projekt a iadate¾a o finanèný príspevok z predchádzajúcich rokov,
d) plnenia záväzkov iadate¾a o finanèný príspevok na
projekt a iadate¾a o finanèný príspevok súvisiacich
s príjmom z fondov a grantov z Európskej únie
a grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv
uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými
tátmi.

Zruuje sa zákon è. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona è. 351/2004 Z. z.

§ 18

§ 20

Prechodné ustanovenie

Úèinnos

(1) Na podpory poskytnuté z fondov spoloèenstva

(2) Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja vyích územných celkov a programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí schválené
pred 1. januárom 2009 sú vyie územné celky a obce
povinné uvies do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010.
§ 19
Zruovacie ustanovenie

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

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

13

) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
14
) Èl. 93 ods. 1 nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 539/2008 Z. z.

Dátum prevzatia

Prevzal

Evidenþné þíslo

VZOR
ŽiadosĢ o poskytnutie finanþného príspevku na projekt

1. Názov projektu:

2. Príjemca
finanþného
príspevku:

3. Informácie o žiadateĐovi o finanþný príspevok na projekt:
Názov združenia:
IýO:
Sídlo:

Štatutárny orgán:

Ulica, þíslo:
Obec:
Okres:
PSý:
Titul, meno,
priezvisko:
Adresa:
Telefónne þíslo:
Faxové þíslo:
E-mail adresa:

www:
Zodpovední riešitelia projektu:
Titul, meno,
priezvisko:
Adresa:
Telefónne þíslo:

Èiastka 193

Èiastka 193

Zbierka zákonov è. 539/2008

Strana 4595

Faxové þíslo:
E-mail adresa:
4. Bankové spojenie:
Názov banky:
Adresa poboþky:

Ulica:
PSý, mesto:

ýíslo úþtu:
5. Realizované projekty:
Názov projektu:
Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:
ZadávateĐ, vyhlasovateĐ
grantu:
Úloha žiadateĐa v projekte:
6. Zoznam príloh:
1.

výpis z registra záujmových združení právnických osôb,

2.

stanovy žiadateĐa o finanþný príspevok na projekt,

3.

schválený plán þinnosti žiadateĐa o finanþný príspevok na projekt na príslušný
kalendárny rok,

4.

projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít,

5.

podpísaná dohoda o cezhraniþnej spolupráci,

6.

potvrdenie od príslušného správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,
že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt nemá evidované daĖové nedoplatky, nie
staršie ako tri mesiace,

7.

potvrdenie Sociálnej poisĢovne, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt nemá
evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,

8.

potvrdenie od zdravotných poisĢovní, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt
nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie
staršie ako tri mesiace,

9.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt nie je
v likvidácii,

10. þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt nepodal návrh
na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
11. þestné vyhlásenie o tom, že proti žiadateĐovi o finanþný príspevok na projekt nebol
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že
súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
2
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12. þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐovi o finanþný príspevok na projekt nebolo
doruþené upovedomenie o zaþatí exekuþného konania,
13. þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt neporušil zákaz
nelegálneho zamestnávania,
14. þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt nemá iné
nedoplatky voþi štátnemu rozpoþtu,
15. þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok na projekt zabezpeþí
spolufinancovanie úþelu finanþného príspevku na projekt najmenej vo výške 10 %
z celkových nákladov na projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít
z vlastných zdrojov.

V............................. dĖa .............................

..............................................
Odtlaþok peþiatky
podpis štatutárneho orgánu

3
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Príloha è. 2
k zákonu è. 539/2008 Z. z.

VZOR
ŽiadosĢ
o poskytnutie finanþného príspevku regionálnej rozvojovej agentúre
Organizácia
Adresa sídla
IýO

DIý

Štatutárny
orgán

RiaditeĐ

Bankový úþet
Telefón

Fax

E-mail

www

Poþet zamestnancov v trvalom
pracovnom pomere
Poþet ostatných zamestnancov

ýlenovia

ýestné vyhlásenie
ýestne vyhlasujem, že údaje poskytnuté v predkladanej žiadosti sú úplné a pravdivé.
PodĐa zákona þ. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím
so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: názov žiadateĐa, sídlo
žiadateĐa, IýO a DIý žiadateĐa, štatutárny orgán, meno riaditeĐa, þ. telefónu, þ. faxu a e-mailovú
adresu žiadateĐa.
V ...........................................................

dĖa ...............................................
.......................................................
Podpis štatutárneho orgánu
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Zoznam príloh:
1.

výpis z registra záujmových združení právnických osôb,

2.

stanovy žiadateĐa o finanþný príspevok,

3.

plán þinnosti žiadateĐa o finanþný príspevok na príslušný rozpoþtový rok,

4.

rozpoþet žiadateĐa o finanþný príspevok na príslušný rozpoþtový rok,

5.

vymedzenie územnej pôsobnosti žiadateĐa o finanþný príspevok v þlenení podĐa
okresov alebo ich þastí,

6.

potvrdenie od príslušného správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,
že žiadateĐ o finanþný príspevok nemá evidované daĖové nedoplatky, nie staršie ako tri
mesiace,

7.

potvrdenie Sociálnej poisĢovne, že žiadateĐ o finanþný príspevok nemá evidované
nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,

8.

potvrdenie od zdravotných poisĢovní, že žiadateĐ o finanþný príspevok nemá evidované
nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,

9.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok nie je v likvidácii,

10.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok nepodal návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,

11.

þestné vyhlásenie o tom, že proti žiadateĐovi o finanþný príspevok nebol podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

12.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐovi o finanþný príspevok nebolo doruþené
upovedomenie o zaþatí exekuþného konania,

13.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania,

14.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok nemá iné nedoplatky voþi
štátnemu rozpoþtu,

15.

þestné vyhlásenie o tom, že žiadateĐ o finanþný príspevok zabezpeþí spolufinancovanie
z vlastných zdrojov najmenej vo výške 30 % z celkovej výšky finanþného príspevku.
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540
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností
(katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 86/2008 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic
a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 86/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 6 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1,2
násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie pod¾a
veobecných predpisov.7).

Doterajie odseky 1 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2
a 5.
2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
§ 7a
Na pozemok, na ktorom sa má uskutoèni stavba
dia¾nice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo tátu dòom právoplatnosti
územného rozhodnutia. Predkupné právo tátu sa zapíe do katastra nehnute¾ností na návrh právnickej
osoby zriadenej tátom, ktorého prílohou je autorizaène a úradne overený geometrický plán..
3. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu è. 669/2007 Z. z.

ZOZNAM DIA¼NIC A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ
D1
D2
D3
D4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Bratislava /Petralka-kriovatka s D2  Trnava  Trenèín  ilina  Preov  Koice  tátna hranica SR/Ukrajina
t. hranica ÈR/SR  Kúty  Malacky  Bratislava  t. hranica SR/MR
ilina  Kysucké Nové Mesto  Èadca  Skalité t. hranica SR/PR
t. hranica Rakúsko/SR  Bratislava  kriovatka D2 Jarovce  kriovatka Rovinka  kriovatka s D1 Ivanka pri
Dunaji-sever  kriovatka s cestou II/502  kriovatka s cestou I/2  kriovatka s D2 Stupava juh  tátna hranica SR/Rakúsko
Trnava  Nitra  arnovica  iar nad Hronom  Zvolen  Banská Bystrica  Ruomberok
Trenèín kriovatka D1  Prievidza  iar nad Hronom  Zvolen  Luèenec  Rimavská Sobota  Roòava  Koice
t. hranica MR/SR ahy  Zvolen  iar nad Hronom  Turèianske Teplice  Martin  Kra¾ovany  Dolný Kubín 
Trstená  t. hranica SR/PR
t. hranica MR/SR-Milhos  Koice  Preov  Giraltovce  Svidník  t. hranica SR/PR
t. hranica ÈR/SR Svrèinovec  kriovatka s D3
t. hranica ÈR/SR Lysá pod Makytou  Púchov
Bratislava  Dunajská Streda  Nové Zámky  Ve¾ký Krtí  Luèenec
Nitra  Topo¾èany  Partizánske  R2..
Èl. II

Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 103/1990 Zb., zákona
è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného

súdu Slovenskej republiky è. 286/1996 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z.,
zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
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è. 24/2006 Z. z. a zákona è. 218/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.

1. V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Stavebný úrad oznámi zaèatie územného konania do 7 dní odo
dòa, keï je iados o územné rozhodnutie úplná..

2. V prílohe è. 2 Pripravované stavby dia¾nic sa na
konci pripájajú tieto slová:
R1 Banská Bystrica  Ruomberok
R8 Partizánske  Topo¾èany  Nitra.

2. § 61 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Stavebný
úrad oznámi zaèatie stavebného konania do 7 dní odo
dòa, keï je iados o stavebné povolenie úplná..
3. Za § 117a sa vkladá § 117b, ktorý znie:
§ 117b
Ak ide o uskutoènenie stavby dia¾nice a cesty pre
motorové vozidlá, vykonáva pôsobnos stavebného
úradu vo veciach územného konania krajský stavebný
úrad. Krajský stavebný úrad prihliadne len na poiadavky úèastníkov územného konania, ktoré súvisia
s výstavbou dia¾nice alebo cesty pre motorové vozidlá..
4. § 136 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia
územia, ktorý je dotknutým orgánom pod¾a § 140a
ods. 1 písm. c), je na úèely rieenia rozporov nadriadeným orgánom ministerstvo, do pôsobnosti ktorého patrí vlastník sietí a zariadení..
5. V § 140a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem stavby dia¾nice a cesty pre motorové vozidlá,.
6. V § 140b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 15a znie:
(4) Lehota na podanie záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia je 30 dní; ak ide o stavby dia¾nic
a ciest pre motorové vozidlá je 7 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 85 ods. 6 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona è. 454/2007 Z. z..

Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
7. Za § 142a sa vkladá § 142b, ktorý znie:
§ 142b
Prechodné ustanovenie
Územné konania v súvislosti s uskutoèòovaním stavby pod¾a § 117b, ktoré sa zaèali pred úèinnosou tohto
zákona, sa dokonèia pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto zákona..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 275/2007 Z. z. a zákona
è. 219/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 sa vypúa odsek 3.

Èl. IV
Zákon è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
zákona è. 260/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 12 ods. 1 písm. b) treom bode sa na konci èiarka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri
stavbe dia¾nice alebo cesty pre motorové vozidlá najmenej 5 % a najviac 30 %,.
Èl. V
Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 359/2007 Z. z. a zákona
è. 219/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu
a poznámky pod èiarou k odkazu 12b znie:
§ 17b
Záväzné stanovisko
(1) Po¾nohospodársku pôdu mono poui pre výstavbu dia¾nice a cesty pre motorové vozidlá12b) iba na základe záväzného stanoviska k odòatiu po¾nohospodárskej pôdy (ïalej len záväzné stanovisko). Záväzné
stanovisko vydáva orgán ochrany po¾nohospodárskej
pôdy (§ 23), v obvode ktorého sa po¾nohospodárska
pôda navrhovaná na nepo¾nohospodárske pouitie nachádza.
(2) iadate¾ o vydanie záväzného stanoviska je povinný predloi
a) návrh na nepo¾nohospodárske pouitie po¾nohospodárskej pôdy v èlenení na trvalé odòatie a na doèasné odòatie,
b) podklady uvedené v § 17 ods. 5 písm. a) a c),
c) kópiu z katastrálnej mapy s vyznaèením parciel navrhovaných na trvalé odòatie a doèasné odòatie,
d) súpis parciel navrhovaných na trvalé odòatie a doèasné odòatie s uvedením údajov o katastrálnom
území, èísla parcely registra C katastra nehnute¾ností, celkovej výmery parcely, výmery navrhovaného odòatia, druhu pozemku.
(3) Ak je iados pod¾a odseku 2 úplná, orgán ochrany po¾nohospodárskej pôdy vydá záväzné stanovisko
bezodkladne.
(4) Orgán ochrany po¾nohospodárskej pôdy v záväznom stanovisku
a) uvedie rozsah trvalého odòatia a doèasného odòatia,
b) schváli bilanciu skrývky humusového horizontu po¾-
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nohospodárskej pôdy a uloí povinnos jej vykonania vrátane èasového harmonogramu,
c) uloí povinnos vykonania spätnej rekultivácie po¾nohospodárskej pôdy odnímanej doèasne.

katastrálnej mapy vrátane zoznamu parciel s uvedením výmery dotknutej výstavbou,
c) návrh opatrení zabezpeèujúcich ochranu lesných
pozemkov.

(5) Vydaním záväzného stanoviska nie je dotknuté
ustanovenie § 17 a zaèína ním rozhodovanie o odòatí.
Orgán ochrany po¾nohospodárskej pôdy v záväznom
stanovisku urèí primeranú lehotu na doplnenie dokladov potrebných na vydanie rozhodnutia o odòatí..

(3) Ak je iados pod¾a odseku 2 úplná, orgán tátnej
správy lesného hospodárstva vydá záväzné stanovisko
bezodkladne.

Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996 Z. z.
o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby
dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorích predpisov..

2. § 23 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) vydáva záväzné stanovisko pod¾a § 17b..
Èl. VI
Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona
è. 275/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z. a zákona
è. 360/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 prvej vete sa na konci vkladá èiarka
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak.
2. V § 6 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný predpis neustanovuje inak.11a).
3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

(4) Záväzné stanovisko obsahuje údaje z katastra nehnute¾ností a z lesného hospodárskeho plánu (§ 40)
o lesných pozemkoch, ktorých sa dotýka, a podmienky,
ktorými sa zabezpeèí ochrana lesných pozemkov.
(5) Vydaním záväzného stanoviska nie sú dotknuté
ustanovenia § 7, 8 a 9 a zaèína ním rozhodovanie o vyòatí alebo obmedzení vyuívania. Orgán tátnej správy
lesného hospodárstva v záväznom stanovisku urèí primeranú lehotu na doplnenie dokladov potrebných na
vydanie rozhodnutia o vyòatí alebo rozhodnutia o obmedzení vyuívania.
(6) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.12).
4. V § 60 sa odsek 2 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) vydáva záväzné stanovisko (§ 7a)..
Èl. VII
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z. a zákona
è. 461/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 13 sa odsek 6 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) hlukovú túdiu, ak ide o stavbu dia¾nic a ciest pre
motorové vozidlá..

§ 7a
Záväzné stanovisko
(1) Lesné pozemky mono vyuíva na úèely výstavby
dia¾nice a cesty pre motorové vozidlá vrátane ich súèastí pod¾a osobitného predpisu12a) na základe záväzného
stanoviska prísluného orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva najdlhie do vydania rozhodnutia o vyòatí alebo rozhodnutia o obmedzení vyuívania.
(2) iados o vydanie záväzného stanoviska obsahuje
a) údaje z katastra nehnute¾ností a z lesného hospodárskeho plánu (§ 40) o dotknutých lesných pozemkoch,
b) vyznaèenie zásahov do lesných pozemkov na kópii

2. V § 13 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Lehota
na vydanie záväzného stanoviska pod¾a odseku 3
písm. b) v prípade stavby dia¾nic a ciest pre motorové
vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.20a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 140b ods. 4 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 540/2008 Z. z..

Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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541
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 27/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného lieèivého zdroja
alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 53 písm. c) zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob
platby úhrady za odber vody z prírodného lieèivého
zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby
úhrad sa mení takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová 3,50 Sk nahrádzajú
slovami 0,12 eura.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová 6 Sk nahrádzajú
slovami 0,20 eura.

3. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová 6 Sk nahrádzajú slovami 0,20 eura.
4. V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová 10 Sk nahrádzajú
slovami 0,33 eura.
5. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová 15 Sk nahrádzajú
slovami 0,50 eura.
6. V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová 25 Sk nahrádzajú
slovami 0,83 eura.
7. V § 2 ods. 1 písm. g) sa slová 3,50 Sk nahrádzajú
slovami 0,12 eura.
8. V § 2 ods. 2 sa slová 20 Sk nahrádzajú slovami
0,66 eura.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Richard Rai v. r.
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542
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2008
o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými
biologickými vzorkami portovca

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 19 ods. 5 zákona è. 300/2008 Z. z. o organizácii
a podpore portu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o postupe pri
vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami portovca.
§2
(1) Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok a pouitia zakázaných metód v tele portovca pod¾a zoznamu zakázaných látok
a zakázaných metód pod¾a medzinárodnej zmluvy.1)
V rámci dopingovej kontroly sa odoberú portovcovi
biologické vzorky a vykoná sa ich analýza.
(2) Úlohy v oblasti dopingovej kontroly vykonáva Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ïalej len
agentúra) pod¾a § 6 ods. 2 zákona. Agentúra ïalej vykonáva nezávislú dopingovú kontrolu, plánuje a vykonáva súané dopingové kontroly a mimosúané dopingové kontroly a vykonáva dopingovú kontrolu
najmä u portových reprezentantov a portovcov, ktorí
výrazne zlepili svoju výkonnos.
(3) portovec sa pod¾a § 19 ods. 4 zákona podrobí dopingovej kontrole vykonávanej agentúrou na portovej
súai alebo portovom podujatí, na ktorom sa portovec zúèastòuje (ïalej len súaná dopingová kontrola), alebo mimo portovej súae a mimo portového
podujatia (ïalej len mimosúaná dopingová kontrola).
(4) O vykonaní dopingovej kontroly v Slovenskej republike sa rozhoduje na základe
a) iadosti medzinárodného portového zväzu alebo
národného portového zväzu pod¾a § 6 ods. 2
písm. c) zákona,
b) iadosti organizátora portovej súae alebo organizátora portového podujatia alebo
c) vlastného rozhodnutia agentúry.
1

§3
(1) Dopingovú kontrolu vykonáva dopingový komisár
na základe poverenia vydaného tatutárnym orgánom
agentúry.
(2) Dopingový komisár sa pri výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového komisára
a poverením na výkon dopingovej kontroly.
§4
(1) Agentúra vykonáva súanú dopingovú kontrolu
na
a) portovej súai alebo portovom podujatí a
b) medzinárodnej portovej súai alebo medzinárodnom portovom podujatí konanom na území Slovenskej republiky.
(2) Na úèely plánovania súaných dopingových kontrol predloia organizátori portových súaí alebo organizátori portových podujatí kadoroène do 20. decembra agentúre zoznam portových súaí alebo
portových podujatí organizovaných v nasledujúcom
kalendárnom roku.
§5
(1) Na mieste súae môe dopingový komisár poiada organizátora portovej súae alebo organizátora
portového podujatia o jedného alebo viacerých asistentov dopingového komisára na zabezpeèenie úloh nevyhnutne spojených s výkonom súanej dopingovej
kontroly.
(2) Organizátor portovej súae alebo organizátor
portového podujatia poskytuje dopingovému komisárovi vetky informácie a veci potrebné na výkon súanej dopingovej kontroly.
(3) V mieste konania súae dopingový komisár preberie od organizátora portovej súae alebo organizátora portového podujatia pripravené priestory na èas
výkonu súanej dopingovej kontroly. V priestoroch na
výkon súanej dopingovej kontroly sa musí nachádza
a) uzatvorená toaleta, umývadlo, mydlo, uteráky, toaletný papier,
b) vykurovaná a vetraná miestnos s monosou uzamknutia so stolom, stolièkami, písacími potrebami,

) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 347/2007 Z. z. o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu
v porte.
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chladnièkou a s nealkoholickými nápojmi v originálnom uzavretom balení,
c) výrazné oznaèenie informaènou tabu¾ou oznaèujúcou miesto výkonu súanej dopingovej kontroly.
(4) O vhodnosti miesta výkonu súanej dopingovej
kontroly rozhoduje dopingový komisár. Ak nie sú zabezpeèené priestory výkonu súanej dopingovej kontroly pod¾a odseku 3, organizátor portovej súae alebo organizátor portového podujatia ich bezodkladne
zabezpeèí pod¾a pokynov dopingového komisára.
(5) Materiálne vybavenie potrebné na vykonanie súanej dopingovej kontroly poskytne dopingovému komisárovi agentúra.
(6) V mieste výkonu súanej dopingovej kontroly
môe by prítomný dopingový komisár, jeho asistent
alebo oprávnený pracovník agentúry alebo inej oprávnenej osoby, portovec v sprievode jednej osoby, tlmoèník, zdravotnícky pracovník, ak ide o odber krvi pod¾a
§ 13 ods. 2, a zástupca organizátora portovej súae
alebo organizátora portového podujatia.
(7) V mieste výkonu súanej dopingovej kontroly
sa nesmie fotografova ani vyhotovova akéko¾vek obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy.
(8) Nealkoholické nápoje poskytnuté portovcovi
môe otvori iba portovec.
(9) portovec môe poèas výkonu súanej dopingovej kontroly opusti miesto jej výkonu iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý èas
opustenia miesta výkonu dopingovej kontroly musí by
portovec pod doh¾adom dopingového komisára alebo
asistenta dopingového komisára.
§6
(1) Spôsob výberu portovcov na vykonanie súanej
dopingovej kontroly sa riadi pravidlami agentúry.
(2) O spôsobe výberu portovcov na súanú dopingovú kontrolu rozhoduje dopingový komisár s prihliadnutím na pravidlá pod¾a odseku 1.
(3) Spôsob výberu portovcov a mená vybraných
portovcov dopingový komisár, asistent dopingového
komisára a oprávnený pracovník agentúry nezverejní
a do okamihu výzvy vybraného portovca na súanú
dopingovú kontrolu.
§7
(1) Výzvu na súanú dopingovú kontrolu (ïalej len
výzva) doruèí vybranému portovcovi dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla
bezprostredne po skonèení portovej súae alebo
portového podujatia. Prijatie výzvy potvrdí portovec
svojím podpisom. Ak portovec odmietne výzvu prevzia alebo jej prevzatie potvrdi svojím podpisom, dopingový komisár túto skutoènos uvedie vo výzve.
(2) portovec sa musí dostavi do miesta výkonu sú2

) § 11 a 16 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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anej dopingovej kontroly ihneï, najneskôr do jednej
hodiny po doruèení výzvy.
(3) Ak si to vyaduje nevyhnutné lekárske oetrenie
portovca alebo iný závaný dôvod, dopingový komisár
môe povoli portovcovi odklad súanej dopingovej
kontroly na urèený èas. Po celý èas odkladu súanej
dopingovej kontroly musí by portovec pod doh¾adom
dopingového komisára alebo asistenta dopingového
komisára.
(4) Ak sa do èasu pod¾a odseku 2 alebo 3 portovec
nedostaví do miesta výkonu súanej dopingovej kontroly alebo ak sa portovec odmietne podrobi súanej
dopingovej kontrole, dopingový komisár alebo asistent
dopingového komisára zaznamená túto skutoènos do
výzvy.
§8
(1) Mimosúanú dopingovú kontrolu vykonáva
agentúra v mieste, kde sa portovec zdriava. V mieste
pobytu portovca mono mimosúanú dopingovú kontrolu vykona len s jeho súhlasom.
(2) Odber vzoriek pod¾a § 12 a 13 vykonáva dopingový
komisár s prihliadnutím na zásady ochrany osobnosti
pod¾a osobitného predpisu2) a poiadavky na miesto výkonu mimosúanej dopingovej kontroly, na ktoré sa
primerane pouijú ustanovenia § 5 ods. 3.
§9
(1) Spôsob výberu portovcov na mimosúanú dopingovú kontrolu sa riadi pravidlami agentúry.
(2) portovec poskytne na úèely výkonu mimosúanej dopingovej kontroly agentúre informácie vyadované na výkon mimosúanej dopingovej kontroly, a to
a) meno a priezvisko portovca,
b) oznaèenie portu a portovej disciplíny,
c) adresu trvalého pobytu, telefón a e-mail,
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby, ak by bol portovec nezastihnute¾ný,
e) názov a presnú adresu portového zariadenia, v ktorom trénuje,
f) adresu doèasného pobytu, pretekov, sústredenia
alebo iného miesta, kde sa zdriava,
g) plán pretekov, krajinu, miesto, èasové rozpätie
a úroveò podujatia,
h) mesaèný preh¾ad miest pobytu, miesta, dni, èas tréningu, osobne urèený èas, èasový interval 60 minút
na úèel moného testovania.
(3) Mimosúanej dopingovej kontrole mono podrobi portovca
a) poèas doèasného zastavenia èinnosti alebo zákazu
èinnosti,
b) poèas zranenia alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po skonèení portovej èinnosti,
c) ak ide o portovkyòu poèas tehotenstva.
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§ 10
(1) Dopingový komisár oznámi portovcovi èas
a miesto výkonu mimosúanej dopingovej kontroly,
ktoré zaznamená do výzvy.
(2) Mimosúanú dopingovú kontrolu mono vykona
ihneï, najneskôr vak do 24 hodín po oznámení pod¾a
odseku 1. Dopingový komisár môe povoli predåenie
lehoty na výkon mimosúanej dopingovej kontroly
o 12 hodín, ak sa tým nezmarí úèel kontroly.
(3) portovec sa musí dostavi v urèenom èase na urèené miesto výkonu mimosúanej dopingovej kontroly. Ak sa portovec nedostaví na miesto mimosúanej
dopingovej kontroly v urèenom èase, dopingový komisár zotrvá na urèenom mieste mimosúanej dopingovej kontroly jednu hodinu po uplynutí èasu, v ktorom
sa portovec mal dostavi na mimosúanú dopingovú
kontrolu.
(4) portovec, ktorý sa nemôe dostavi na výkon mimosúanej dopingovej kontroly, bezodkladne informuje o tejto skutoènosti dopingového komisára.
§ 11
(1) O priebehu mimosúanej dopingovej kontroly sa
vyhotovuje protokol o výkone mimosúanej dopingovej kontroly (ïalej len protokol). Protokol vypåòa dopingový komisár, v ktorom zaznamená
a) identifikáciu portovca,
b) kódy alebo oznaèenia odberných súprav alebo iných
pomôcok, ktoré boli pouité pri odbere vzorky,
c) lieèivá a výivové doplnky, ktoré portovec uil v posledných siedmich dòoch pred dopingovou kontrolou,
d) ïalie údaje o priebehu dopingovej kontroly, ktoré
by mohli ma vplyv na výsledok dopingovej kontroly.
(2) portovec, dopingový komisár a iné osoby zúèastnené na mimosúanej dopingovej kontrole pod¾a § 5
ods. 6 potvrdia podpisom pravdivos údajov uvedených
v protokole a správnos postupu pri odbere vzorky.
(3) Súèasou protokolu je výzva pod¾a § 7 alebo § 10.
Dopingový komisár odovzdá protokol agentúre po
skonèení mimosúanej dopingovej kontroly. Dopingový komisár poskytne kópiu protokolu portovcovi.
§ 12
(1) portovec si vyberie odberovú súpravu na odber
vzorky moèu, ktorá musí by v neporuenom obale.
(2) Pri odbere vzorky moèu portovec postupuje pod¾a pokynov dopingového komisára. Odobratá vzorka
moèu sa rozdelí na vzorku A a vzorku B.
(3) Dopingový komisár odobratú vzorku A a vzorku
B preberie a skontroluje uzávery vzoriek. Dopingový
komisár odobraté vzorky zapeèatí a pripraví ich na prepravu.
3
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(4) Dopingový komisár odovzdá agentúre zapeèatené
odobraté vzorky.
§ 13
(1) Vzorky krvi alebo iné vzorky ako moè mono poui
a) na zisovanie prítomnosti zakázaných látok alebo
zakázaných metód,
b) na identifikáciu portovca a rozhodnutie na úèely
ïalej dopingovej kontroly.
(2) Vzorky krvi môe odobera výluène lekár alebo
sestra3) za prítomnosti dopingového komisára alebo
dopingový komisár, ktorý je lekár alebo sestra.
(3) Odber vzorky krvi mono vykona spolu s odberom moèu alebo inej vzorky pod¾a § 16 ods. 1.
(4) Pri odbere vzorky krvi si portovec vyberie odberovú súpravu na odber vzorky krvi, ktorá je v neporuenom obale.
(5) Pri odbere vzorky krvi portovec postupuje pod¾a
pokynov dopingového komisára. Odobratá vzorka krvi
sa rozdelí na vzorku A a vzorku B.
(6) Dopingový komisár ïalej postupuje pod¾a ustanovení § 12 ods. 3 a 4.
§ 14
(1) Za doruèenie neporuených odobratých biologických vzoriek portovca (ïalej len odobraté vzorky)
agentúre zodpovedá dopingový komisár.
(2) Po doruèení odobratých vzoriek agentúra urèí laboratórium, ktoré vykoná laboratórnu analýzu (ïalej
len analýza) odobratých vzoriek.
(3) Agentúra zabezpeèí bezodkladné odoslanie odobratých vzoriek do laboratória urèeného pod¾a odseku 2.
§ 15
(1) Laboratórium uskutoèní analýzu vzorky A. Výsledok analýzy vzorky A oznámi laboratórium agentúre.
(2) Ak sa zistí nález potvrdzujúci prítomnos zakázanej látky alebo pouitia zakázaných metód (ïalej len
pozitívny nález) vzorky A, vykoná agentúra kontrolu
na zistenie,
a) èi bola portovcovi udelená potrebná výnimka na pouitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy pod¾a
§ 20 zákona,
b) èi poèas odberu vzorky nedolo k zjavnému odchýleniu sa od medzinárodnej technickej normy na testovanie alebo medzinárodnej technickej normy na laboratórnu analýzu, ktoré by malo vplyv na pozitívny
nález.
(3) Ak výsledkom analýzy vzorky A je pozitívny
nález, prièom nie je zistená iadna zo skutoèností uve-

) § 2 ods. 4 písm. c) vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 364/2005 Z. z., ktorou sa urèuje rozsah oetrovate¾skej
praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou
samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 470/2006 Z. z.
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dených v odseku 2, agentúra bezodkladne oznámi pozitívny nález vzorky A portovcovi, Svetovej antidopingovej agentúre, medzinárodnému portovému zväzu
a národnému portovému zväzu.
(4) Ak výsledkom analýzy vzorky A je pozitívny nález, prièom nie je zistená iadna zo skutoèností uvedených v odseku 2, portovec má právo poiada agentúru
a) o vykonanie analýzy vzorky B,
b) o poskytnutie kópie dokumentácie o výsledkoch
analýzy vzorky A.
(5) Analýzu vzorky B mono vykona do 30 dní od
vykonania analýzy vzorky A. Výsledok analýzy vzorky
B laboratórium oznámi agentúre, ktorá výsledok analýzy vzorky B oznámi subjektom uvedeným v odseku 3.
(6) Ak sa analýzou vzorky B nezistí pozitívny nález, výsledkom dopingovej kontroly je negatívny nález.

Èiastka 193

§ 16
(1) Dopingový komisár a asistent dopingového komisára musia by rovnakého pohlavia ako portovec.
(2) Pri vykonávaní dopingovej kontroly neplnoletého
portovca musí by prítomný jeho zákonný zástupca
alebo iná sprevádzajúca osoba, ktorou môe by èlen
realizaèného tímu portovca.
(3) portovec sa po príchode do miesta výkonu dopingovej kontroly preukáe platným dokladom, z ktorého
je zrejmá jeho totonos.
(4) Dopingový komisár musí informova portovca
o postupe pri výkone dopingovej kontroly.
§ 17
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ján Mikolaj v. r.
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543
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 146 ods. 5 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho sa mení takto:
1. V § 2 ods. 1 sa slová 80 Sk za hodinu alebo

640 Sk nahrádzajú slovami 2,66 eura za hodinu alebo 21,25 eura.
2. V § 3 ods. 4 sa slová v sume 40 Sk za hodinu, najviac 320 Sk nahrádzajú slovami v sume 1,33 eura za
hodinu, najviac 10,63 eura.
3. V § 5 sa slová 60 Sk nahrádzajú slovami 2 eurá.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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544
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2008
o zrákach z èistej pracovnej odmeny obvinených
a odsúdených, urèení trov výkonu väzby a urèení trov výkonu trestu odòatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 66 písm. l) a o) zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è. 127/2008 Z. z., § 102 ods. 1
písm. o) a s) zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu
odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2008 Z. z. a § 373 zákona
è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov ustanovuje:

Zráky z èistej pracovnej odmeny
§2
Zráky z èistej pracovnej odmeny obvineného
Zráky z èistej pracovnej odmeny obvineného sa vykonávajú pod¾a osobitných predpisov.1)
§3

§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) zrákach z èistej pracovnej odmeny, nemocenských
dávok a úrazových dávok (ïalej len èistá pracovná
odmena) obvineného vo výkone väzby (ïalej len
obvinený) a odsúdeného vo výkone trestu odòatia
slobody (ïalej len odsúdený) a o poradí zráok,
ktoré vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby,
ústav na výkon trestu odòatia slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ïalej len
ústav),
b) postupe ústavu s èistou pracovnou odmenou odsúdeného v prípade, ak táto odmena nepodlieha zrákam,
c) urèení trov výkonu väzby,
d) zrákach na úhradu zvýených trov výkonu väzby
u obvinených a urèení ich výky,
e) urèení zráok na úhradu zvýených trov výkonu
trestu odòatia slobody odsúdeného (ïalej len zvýené trovy výkonu trestu),
f) urèení zráok na úhradu trov výkonu trestu odsúdeného,
g) pouití vreckového a úloného odsúdeného.
1

Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného
na úhradu výivného oprávnenému
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu výivného oprávnenému sa vykonávajú pod¾a
osobitného predpisu.2)
(2) Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu výivného oprávnenému sa vykonávajú
a) na základe právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia súdu, ktorým bol nariadený výkon
rozhodnutia3) zrákami z èistej pracovnej odmeny na
vymoenie výivného oprávnenému,
b) na základe exekuèného príkazu pod¾a osobitného
predpisu,4)
c) bez nariadenia výkonu rozhodnutia alebo exekuèného príkazu na základe písomnej iadosti iadate¾a,
ktorým je
1. odsúdený,
2. rodiè, osvojite¾ poruèník, opatrovník a osoba, ktorej súd zveril diea do osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojite¾ov, v ktorej zaopatrení sa
vyivované diea nachádza,
3. plnoleté nezaopatrené vyivované diea,5)
4. domov sociálnych sluieb,6) peciálne výchovné

) Napríklad § 276 a nasl. zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov, § 131 ods. 2 a 3 zákona
è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
2
) § 45 ods. 2 písm. a) zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 93/2008 Z. z.
3
) Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 ods. 1 písm. c) zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 532/2007 Z. z.
6
) § 38 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.

Èiastka 193

Zbierka zákonov è. 544/2008

zariadenie,7) v ktorom je nezaopatrené vyivované
diea umiestnené v ústavnej výchove alebo
ochrannej výchove, alebo zariadenie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu.8)
(3) Ak je výkonom rozhodnutia alebo exekuèným príkazom vymáhané výivné oprávnenej osoby vyie ako
zráka pod¾a odseku 1, posudzuje sa neuhradený rozdiel ako poh¾adávka, na ktorú sa vykonávajú ïalie
zráky pod¾a § 6 ods. 1; ak je takto vymáhané výivné
oprávneného niie, prevedie sa zostávajúci rozdiel
k sume urèenej na zráky pod¾a § 6 ods. 2.
§4
Zráky z èistej pracovnej odmeny na úhradu trov
výkonu trestu odsúdených
Zráky z èistej pracovnej odmeny na úhradu trov výkonu trestu pod¾a osobitného predpisu sa realizujú, aj
keï odsúdený je súèasne poberate¾om dôchodku a nahrádza trovy výkonu trestu z dôchodku.9)
§5
Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu poh¾adávok na základe rozhodnutia riadite¾a
ústavu, na základe výkonu rozhodnutia správneho
orgánu alebo na základe exekuèného príkazu alebo
na základe dohody o splátkach
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny na úhradu poh¾adávok pod¾a osobitného predpisu10) sa vykonávajú
a) na základe rozhodnutia riadite¾a ústavu o uloení
povinnosti
1. nahradi kodu na majetku tátu v správe ústavu,
2. uhradi trovy spojené s výkonom väzby,
3. uhradi zvýené trovy výkonu väzby,
4. uhradi zavinené trovy výkonu trestu,
5. uhradi zvýené trovy výkonu trestu,
b) na základe nariadenia výkonu rozhodnutia správneho orgánu alebo na základe exekuèného príkazu,11)
7
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c) na základe dohody o splátkach alebo o odklade platenia pod¾a osobitného predpisu.12)
(2) Zráky pod¾a odseku 1 sa zvyujú o nevyèerpanú
sumu urèenú na zráky pod¾a § 6 ods. 1.
§6
Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu poh¾adávok ostatných oprávnených
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny na úhradu poh¾adávok pod¾a osobitného predpisu13) sa vykonávajú
a) na základe nariadenia výkonu rozhodnutia alebo na
základe exekuèného príkazu,14)
b) na základe právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia, ktorým bol uloený peòaný trest, pokuta alebo náhrada,15)
c) na základe právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na úhradu poh¾adávok na dávkach nemocenského zabezpeèenia, výsluhového zabezpeèenia,
úrazového zabezpeèenia,16)
d) na základe právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na úhradu poh¾adávok na poistnom, dávkach,
náhradách kody, pokutách a penále vyplývajúcich
zo sociálneho poistenia,17)
e) na základe právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na úhradu poh¾adávok zdravotného poistenia,18)
f) na základe právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na úhradu poh¾adávok tátnych sociálnych
dávok,19)
g) na základe dohody o zrákach zo mzdy a iných príjmov,20)
h) na základe vzniknutej poh¾adávky nezaplatenej
úhrady za poskytovanú starostlivos v zariadení na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu,8) sociálnej sluby alebo jej èasti za poskytnutú sociálnu
slubu, na dávke sociálnej pomoci, peòanom príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia a peòanom príspevku na opatrovanie pod¾a osobitného predpisu.21)

) § 120 a nasl. zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 4 ods. 5 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 29 a 45 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
10
) § 45 ods. 2 písm. c) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
11
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
12
) § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
13
) § 45 ods. 2 písm. d) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
14
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskorích predpisov.
15
) Napríklad § 555 ods. 1 písm. c) a d) zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorích predpisov.
16
) Napríklad § 113 ods. 2 písm. g) zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 148 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
18
) Napríklad § 22 ods. 2 písm. e) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) Napríklad zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení neskorích predpisov, zákon è. 600/2003 Z. z. v znení zákona
è. 532/2007 Z. z.
20
) Napríklad § 551 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 20 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
8
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(2) Zráka pod¾a odseku 1 sa zvyuje o nevyèerpanú
sumu urèenú na zráky pod¾a § 3 ods. 3.
§7
Pouitie vreckového a úloného odsúdeného
Ak odsúdenému prepustenému z výkonu trestu odòatia slobody po rozdelení poslednej pracovnej odmeny
patrí vreckové a úloné, tie sa odolú na ním uvedenú
adresu, ak ich súhrn presahuje výku 7 eur; inak ich
ústav pouije pod¾a osobitného predpisu.22) Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zráky pod¾a § 3, § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1, úloné pod¾a osobitného predpisu23) sa
zvyuje o nevyèerpané sumy zráok a o sumy, ktoré
vzniknú zaokrúh¾ovaním.
§8
Postup ústavu s èistou pracovnou odmenou,
ak tieto nepodliehajú zrákam
Èistú pracovnú odmenu odsúdeného pod¾a osobitného predpisu,24) ktorá nepodlieha zrákam, ústav zaeviduje na konto odsúdeného.25)
§9
Spoloèné ustanovenia
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny obvineného
a odsúdeného sa vykonávajú a vreckové a úloné odsúdeného sa rozde¾uje raz mesaène za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca; rovnako sa postupuje, ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený do
práce na viacerých pracoviskách alebo premiestnený
do iného ústavu; jednotlivé sumy sa zaokrúh¾ujú na
celé eurocenty smerom nadol.
(2) Ak zráky pod¾a § 2, 3 a 6 nemono v kalendárnom
mesiaci odosla na úèet oprávneného v banke alebo poboèke zahraniènej banky z dôvodu, e ho nemá zriadený, odolú sa na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, ak dosiahnu výku najmenej 7 eur,
alebo na adresu oprávneného mimo územia Slovenskej
republiky, ak dosiahnu výku najmenej 34 eur; inak sa
zúètujú na úète cudzích prostriedkov ústavu.
(3) Zráky na poh¾adávku Justiènej pokladnice )
pod¾a § 6 odole ústav poèas výkonu trestu odsúdeného na jej úèet v banke v termíne a spôsobom urèenými
dohodou uzatvorenou medzi Generálnym riadite¾stvom Zboru väzenskej a justiènej stráe a Justiènou
pokladnicou.
26

22
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(4) Pri prechode z výkonu väzby do výkonu trestu odòatia slobody a naopak sa spôsob vykonávania zráok
z èistej pracovnej odmeny urèuje posledným kalendárnym dòom v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zráky.
Trovy výkonu väzby
a trovy výkonu trestu
§ 10
Zvýené trovy výkonu väzby
(1) Výka zvýených trov výkonu väzby27) sa urèí ako
súèet
a) sluobného platu28) prísluníka Zboru väzenskej
a justiènej stráe, ktorý mu patrí za kadú aj zaèatú
hodinu,
b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel urèenej pod¾a normy spotreby sluobného motorového vozidla pouitého na prepravu a skutoène
najazdených kilometrov,
c) skutoène vyplatenej sumy, ktorá sa poskytuje prísluníkovi Zboru väzenskej a justiènej stráe zabezpeèujúcemu stráenie, dopravu alebo predvedenie
obvineného ako náhrada výdavkov pri sluobnej
ceste.29)
(2) Výka zvýených trov výkonu väzby obvineného
na úteku30) je desanásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;31) urèí sa za kadý aj zaèatý deò úteku,
najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu
väzby, ak táto vyhláka neustanovuje inak.
§ 11
Zvýené trovy výkonu trestu
(1) Výka zvýených trov výkonu trestu32) odsúdeného sa urèuje pod¾a § 10 ods. 1.
(2) Výka zvýených trov výkonu trestu odsúdeného
na úteku32) je desanásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;31) urèí sa za kadý aj zaèatý deò najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu
trestu, ak táto vyhláka neustanovuje inak.
(3) Ak odsúdeného zadrali a dodali do ústavu prísluníci Policajného zboru, rozhodnutie riadite¾a ústavu sa vydáva na základe podkladov vydaných Policajným zborom do 30 kalendárnych dní od dodania
odsúdeného.
(4) Ak sa odsúdený nedovolene vzdialil z nestráeného pracoviska, otvoreného oddelenia alebo sa bezdô-

) § 45 ods. 2 písm. b) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
) § 45 ods. 3 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
24
) Napríklad § 444 a 449 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 13 ods. 3 písm. b), c), h), i) zákona è. 461/2003 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
25
) § 28 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
26
) Zákon è. 65/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
27
) § 55 ods. 1 zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è.127/2008 Z. z.
28
) § 84 ods. 3 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
29
) Zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
30
) § 55 ods. 3 zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è.127/2008 Z. z.
31
) § 54 ods. 2 zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è.127/2008 Z. z.
32
) § 92 ods. 1 a ods. 3 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
23
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vodne vèas nevrátil z vo¾na na opustenie ústavu, výka
zvýených trov výkonu trestu je dvojnásobok sumy
ustanovenej osobitným predpisom.31) Zvýené trovy výkonu trestu sa urèia za kadý aj zaèatý deò, najviac za
prvých 30 kalendárnych dní, ak táto vyhláka neustanovuje inak.
§ 12
Spoloèné ustanovenia
(1) Ak sa sluobným motorovým vozidlom prepravujú
viacerí obvinení alebo odsúdení, výka úhrady za zvýené trovy výkonu väzby alebo zvýené trovy výkonu
trestu sa urèí pomerne pod¾a poètu prepravovaných
obvinených alebo odsúdených. Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoèní do rôznych cie¾ových miest, výka úhrady sa urèí pomerne pod¾a poètu
skutoène najazdených kilometrov.
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(2) Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených
uskutoèní spoloène s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýené trovy výkonu väzby
alebo zvýené trovy výkonu trestu, výka úhrady sa
urèí vo výke cestovného vo vnútrotátnej pravidelnej
autobusovej doprave.33)
(3) V rozhodnutí ústavu o úhrade zvýených trov výkonu väzby alebo zvýených trov výkonu trestu pod¾a
odseku 1 sa uvedú kilometre najazdené sluobným motorovým vozidlom a zvýené trovy pod¾a § 10 ods. 1
a § 11 ods. 1.
Závereèné ustanovenie
§ 13
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.

33

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
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545
VÝNOS
Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy è. 654/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v elezniènej doprave v znení výnosu
Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy è. 73/2007 Z. z.

Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy pod¾a § 38m
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, v znení zákona è. 109/2005 Z. z. a pod¾a §11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorích predpisov ustanovuje:

Èl. I
Výnos Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy
è. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v elezniènej doprave v znení výnosu
è. 73/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe è. 1 písm. A cenníky è.1 a 3 znejú:

Cenník è. 1
Obyèajné cestovné
Obyèajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
A

B

C

D

2. trieda celé

2. trieda
polovièné

1. trieda celé

1. trieda
polovièné

km

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

1

15

0,26

0,13

0,39

0,19

2

6  10

0,40

0,20

0,60

0,30

3

11  15

0,60

0,30

0,90

0,45

4

16  20

0,80

0,40

1,20

0,60

5

21  25

1,06

0,53

1,59

0,79

6

26  30

1,18

0,59

1,77

0,88

7

31  35

1,38

0,69

2,07

1,03

8

36  40

1,58

0,79

2,37

1,18

9

41  45

1,92

0,96

2,88

1,44

10

46  50

2,18

1,09

3,27

1,63

11

51  55

2,52

1,26

3,78

1,89

12

56  60

2,72

1,36

4,08

2,04

13

61  65

2,98

1,49

4,47

2,23

14

66  70

3,18

1,59

4,77

2,38

15

71  80

3,72

1,86

5,58

2,79

16

81  90

4,18

2,09

6,27

3,13

17

91  100

4,78

2,39

7,17

3,58

18

101  110

5,10

2,55

7,65

3,82

19

111  120

5,50

2,75

8,25

4,12

20

121  130

5,96

2,98

8,94

4,47

Èíslo
pásma

Tarifná vzdialenos
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Obyèajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
A

B

C

D

2. trieda celé

2. trieda
polovièné

1. trieda celé

1. trieda
polovièné

km

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

21

131  140

6,30

3,15

9,45

4,72

22

141  150

6,64

3,32

9,96

4,98

23

151  170

7,30

3,65

10,95

5,47

24

171  190

8,02

4,01

12,03

6,01

25

191  210

8,90

4,45

13,35

6,67

26

211  230

9,68

4,84

14,52

7,26

27

231  250

10,48

5,24

15,72

7,86

28

251  270

11,48

5,74

17,22

8,61

29

271  290

12,08

6,04

18,12

9,06

30

291  310

12,48

6,24

18,72

9,36

31

311  330

13,34

6,67

20,01

10,00

32

331  350

13,94

6,97

20,91

10,45

33

351  370

15,00

7,50

22,50

11,25

34

371  390

15,60

7,80

23,40

11,70

35

391  410

16,00

8,00

24,00

12,00

36

411  430

16,66

8,33

24,99

12,49

37

431  450

17,18

8,59

25,77

12,88

38

451  470

17,98

8,99

26,97

13,48

39

471  490

18,58

9,29

27,87

13,93

40

491  510

18,98

9,49

28,47

14,23

0,32

0,16

0,48

0,24

Èíslo
pásma

Tarifná vzdialenos

Za kadých ïalích aj zaèatých 20 km

Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 0,66 eura.
Cenník è. 2
iacke týdenné, mesaèné a jednorazové cestovné lístky
2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
Èíslo
pásma

A

Tarifná
vzdialenos

B

Èasový cestovný lístok na opakované cesty
týdenný

mesaèný

Jednorazový
cestovný
lístok

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

km

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

1

15

0,46

0,92

1,83

3,66

0,13

2

6  10

0,73

1,46

2,85

5,70

0,20

3

11  15

1,06

2,12

4,15

8,30

0,30

4

16  20

1,43

2,86

5,58

11,16

0,40

5

21  25

1,93

3,86

7,50

15,00

0,53

6

26  30

2,16

4,32

8,43

16,86

0,59
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2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
Èíslo
pásma

A

Tarifná
vzdialenos

B

Èasový cestovný lístok na opakované cesty
týdenný

mesaèný

Jednorazový
cestovný
lístok

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

km

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

7

31  35

2,52

5,04

9,83

19,66

0,69

8

36  40

2,85

5,70

11,12

22,24

0,79

9

41  45

3,35

6,70

13,08

26,16

0,96

10

46  50

3,72

7,44

14,51

29,02

1,09

11

51  55

4,12

8,24

16,17

32,34

1,26

12

56  60

4,41

8,82

17,23

34,46

1,36

13

61  65

4,78

9,56

18,59

37,18

1,49

14

66  70

5,01

10,02

19,55

39,10

1,59

15

71  80

5,84

11,68

22,77

45,54

1,86

16

81  90

6,57

13,14

25,63

51,26

2,09

17

91  100

7,54

15,08

29,38

58,76

2,39

18

101  110

8,00

16,00

31,20

62,40

2,55

19

111  120

8,73

17,46

34,06

68,12

2,75

20

121  130

9,56

19,12

37,28

74,56

2,98

21

131  140

10,16

20,32

39,60

79,20

3,15

22

141  150

10,75

21,50

41,96

83,92

3,32

23

151  170

11,95

23,90

46,60

93,20

3,65

24

171  190

13,28

26,56

51,78

103,56

4,01

25

191  210

14,80

29,60

57,72

115,44

4,45

26

211  230

xx

xx

xx

xx

4,84

27

231  250

xx

xx

xx

xx

5,24

28

251  270

xx

xx

xx

xx

5,74

29

271  290

xx

xx

xx

xx

6,04

30

291  310

xx

xx

xx

xx

6,24

31

311  330

xx

xx

xx

xx

6,67

32

331  350

xx

xx

xx

xx

6,97

33

351  370

xx

xx

xx

xx

7,50

34

371  390

xx

xx

xx

xx

7,80

35

391  410

xx

xx

xx

xx

8,00

36

411  430

xx

xx

xx

xx

8,33

37

431  450

xx

xx

xx

xx

8,59

38

451  470

xx

xx

xx

xx

8,99

39

471  490

xx

xx

xx

xx

9,29

40

491  510

xx

xx

xx

xx

9,49

Za kadých ïalích aj zaèatých 20 km

0,16
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Cenník è. 3
Z¾avnené cestovné  pre obèanov nad 70 rokov

Èíslo pásma

Tarifná vzdialenos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

km
1  50
51  100
101  150
151  200
201  250
251  300
301  350
351  400
401  450
451  500

Cestovné pre obèanov nad 70 rokov
2. trieda osobných vlakov
v eurách
0,17
0,33
0,50
0,66
0,83
1,00
1,16
1,33
1,49
1,66
0,16

Za kadých ïalích aj
zaèatých 50 km

.

2. V prílohe è. 2 èasti I tabu¾ky A a B maximálnych
cien znejú:
A. vlakmi na dopravu osôb
Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trate

za vlkm
(Cz)

za tis. hrtkm
(Cd)

za vlak
(Cp)

1.

1,6179

0,7532

5,9135

2.

1,5900

0,6695

5,9135

3.

1,4227

0,5859

5,9135

za vlkm
(Cz)
9,5117
9,4838
6,5273

Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
za tis. hrtkm
(Cd)
0,7811
0,7253
0,6138

za vlak
(Cp)
47,4198
47,4198
47,4198

B. vlakmi na dopravu nákladov

Kategória trate
1.
2.
3.

3. V prílohe è. 2 èasti I písm. C sa slová Maximálna
cena v Sk nahrádzajú slovami Maximálna cena v eurách.
4. V prílohe è. 2 èasti I písm. C bode 1 sa èíslo 48,74
nahrádza èíslom 1,6179.

5. V prílohe è. 2 èasti I písm. C bode 2
126,05 nahrádza èíslom 4,1841.

.
sa èíslo

Èl. II
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Peter Vrátny v. r.
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546
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 26. novembra 2008 è. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 è. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie è. 597/2007 Z. z.).
Výnos vytvára podmienky na financovanie èasti prevádzkových nákladov reprezentatívnych obèianskych zdruení, spresòuje podmienky poskytovania dotácie na podporu rozvoja sociálnych sluieb, na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na výkon osobitného príjemcu tátnych sociálnych dávok
a mení termín predkladania iadostí o poskytnutie niektorých dotácií.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a mono doò nazrie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

