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ZÁKON
zo 14. februára 2008
o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Prvá èas
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zaloenie, vznik, postavenie,
èinnos, zruenie a zánik komoditnej burzy, obchodovanie s komoditami a komoditnými derivátmi na komoditnej burze a doh¾ad nad èinnosou komoditnej burzy.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Komodita je hmotný predmet a ovládate¾ná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina, vrátane drahých kovov okrem zlata, s ktorými sa
obchoduje alebo môe obchodova na trhu tovarov
a sluieb.
(2) Komoditný derivát je finanèný nástroj pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Burzový komoditný obchod je
a) kúpa a predaj komodít a komoditných derivátov na
komoditnej burze na burzovom zhromadení alebo
mimo komoditnej burzy za podmienok urèených
týmto zákonom, stanovami komoditnej burzy (ïalej
len stanovy) a burzovými pravidlami, ak je cena
z tohto obchodu zaznamenaná prísluným orgánom
komoditnej burzy,
b) pomocný obchod uzavieraný na komoditnej burze,
ktorý súvisí s komoditami, najmä poistná zmluva,
zmluva o uskladnení, zmluva o preprave vecí a zasielate¾ská zmluva.

alebo termínového obchodu (ïalej len komoditný obchod) je organizovanie dopytu a ponuky s komoditami
a komoditnými derivátmi na urèenom mieste a v urèenom èase.
(6) Obchodník s komoditami je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obstaráva kúpu a predaj komodít a komoditných derivátov na základe komisionárskej
zmluvy2) a spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.
a)
b)
c)
d)

(7) Osoby oprávnené na komoditné obchody sú
akcionári komoditnej burzy,
obchodník s komoditami,
obchodník s cennými papiermi,
právnické osoby zriadené zákonom na úèel regulácie
trhu komodít alebo vytvárania a ochraòovania tátnych hmotných rezerv.3)

(8) Burzové zhromadenie je zhromadenie osôb
oprávnených na komoditné obchody a ïalích osôb
oprávnených pod¾a tohto zákona na úèas na burzovom zhromadení s cie¾om uzatvára alebo obstaráva
komoditné obchody ustanoveným spôsobom.
§3
Komoditná burza
(1) Komoditná burza je právnická osoba so sídlom na
území Slovenskej republiky, zaloená ako akciová spoloènos, ktorá organizuje komoditné obchody, zabezpeèuje s tým súvisiace èinnosti na základe povolenia na
vznik a èinnos komoditnej burzy (ïalej len povolenie)
pod¾a tohto zákona.
(2) Na komoditnú burzu sa primerane vzahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak komoditná burza organizuje komoditný obchod s komoditnými derivátmi, musí spåòa podmienky
pod¾a osobitných predpisov.4)

(4) Termínový obchod je obchod, pri ktorom medzi
uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy uplynie lehota
urèená burzovými pravidlami a konèí sa fyzickou dodávkou.

(4) Komoditná burza nezodpovedá ani neruèí za splnenie povinností vyplývajúcich z komoditných obchodov, ak sa k tomu písomne nezaviae.

(5) Organizovanie burzového komoditného obchodu

(5) Komoditná burza je oprávnená vykonáva tie èin-

1

) § 8 písm. d) zákona 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.
2
) § 577 a 590 Obchodného zákonníka.
3
) Zákon è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Èiastka 36

Zbierka zákonov è. 92/2008

nosti súvisiace s komoditnými obchodmi, ak nepokodzujú komoditný obchod, nezniujú hospodársku hodnotu komoditnej burzy a sú uvedené v stanovách.
(6) Komoditná burza nesmie uzatvára komoditné
obchody.
Zaloenie komoditnej burzy
§4
(1) Komoditnú burzu môe zaloi najmenej pä zakladate¾ov bez verejnej ponuky akcií. Komoditná burza môe vyda akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Je zakázané vykonáva zmeny podoby
a formy akcií a zmeny právnej formy komoditnej burzy.
(2) Zakladatelia
a) nesmú by skupina s úzkymi väzbami pod¾a osobitného predpisu,5)
b) musia by podnikatelia zapísaní v obchodnom
registri6) alebo v obdobnom registri v zahranièí,
c) musia by dôveryhodní.
(3) Za dôveryhodnú osobu pod¾a odseku 2 písm. c) sa
povauje ten, komu ako osobe oprávnenej na komoditný obchod pod¾a tohto zákona nebolo toto oprávnenie
odobrané pre neplnenie jeho povinností, alebo kto nebol opakovane za neplnenie povinností inak sankcionovaný a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo za trestný èin spáchaný v súvislosti
s výkonom riadiacej funkcie.
(4) Obchodné meno komoditnej burzy obsahuje
oznaèenie komoditná burza. Iné právnické osoby,
ktoré nevznikli pod¾a tohto zákona, nesmú vo svojom
názve alebo obchodnom mene pouíva slová komoditná burza alebo iné oznaèenie odvodené od týchto slov
alebo s ním zamenite¾né v slovenskom alebo v cudzom
jazyku.
§5
(1) Základné imanie komoditnej burzy musí by najmenej 35 miliónov Sk a môu ho tvori len peòané
vklady, ktorých pôvod mono preukáza.
(2) Vetky vklady musia by splatené pred podaním
iadosti o udelenie povolenia.
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e) urèenie práv a povinností akcionárov komoditnej
burzy,
f) vymedzenie obchodníkov s komoditami a obchodníkov s cennými papiermi oprávnenými uzaviera komoditné obchody a podmienky ich vylúèenia z komoditných obchodov vrátane ich práv a povinností
a podmienky, za ktorých môu pôsobi na komoditnej burze,
g) úpravu pôsobnosti orgánov komoditnej burzy
a èlenstvo v burzovej komore,
h) spôsob, akým sa vydávajú burzové pravidlá,
i) pravidlá hospodárenia s majetkom komoditnej burzy,
j) pravidlá preskúmania rozhodnutí valným zhromadením, prijatia rozhodnutí o zruení komoditnej
burzy a postupu pri jej likvidácii vrátane spôsobu
rozdelenia likvidaèného zostatku,
k) spôsob urèenia a zverejòovania kurzov.
(2) Komoditná burza uverejní do troch dní po svojom
vzniku stanovy na svojej internetovej stránke a sprístupní ich vo svojom sídle na nahliadnutie; to platí aj
pri kadej zmene stanov.
§7
Predchádzajúci súhlas ministerstva
(1) Predchádzajúci súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) je
podmienkou na
a) schválenie návrhu stanov,
b) schválenie návrhu burzových pravidiel,
c) schválenie plánu obchodnej èinnosti komoditnej
burzy,
d) vo¾bu èlenov orgánov komoditnej burzy,
e) schválenie zmien tatútu a poriadku burzového rozhodcovského súdu (ïalej len rozhodcovský súd),
f) schválenie vedúceho útvaru inpekcie komoditných
obchodov (ïalej len vedúci útvaru inpekcie).
(2) Predchádzajúci súhlas ministerstva je tie potrebný pri zmenách stanov, burzových pravidiel a plánu obchodnej èinnosti komoditnej burzy.
(3) Predchádzajúci súhlas ministerstva pod¾a odsekov 1 a 2 má platnos 90 dní.
Povolenie
§8

§6
Stanovy
(1) Komoditná burza vydá stanovy, ktoré obsahujú
najmä
a) obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b) vymedzenie predmetu èinnosti a druhov komoditných obchodov, spôsob ich uzatvárania, obstarávania, zúètovania a vyrovnania,
c) vymedzenie predmetu doplòujúcich èinností,
d) vymedzenie okruhu komodít, s ktorými sa môe na
komoditnej burze obchodova,
5

) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z.
6
) § 27 a 34 Obchodného zákonníka.

(1) Na vznik a èinnos komoditnej burzy je potrebné
povolenie udelené ministerstvom.
(2) Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, vyiada si ministerstvo pri
ude¾ovaní povolenia predchádzajúci súhlas Národnej
banky Slovenska.
(3) Písomnú iados o udelenie povolenia (ïalej len
iados) podávajú ministerstvu zakladatelia komoditnej burzy (ïalej len zakladatelia).
(4) iados obsahuje
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a) obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b) výku základného imania komoditnej burzy,
c) ak je zakladate¾om fyzická osoba, meno a priezvisko,
obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky alebo miesto pobytu na území Slovenskej
republiky, ak je zakladate¾om právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby,
a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahranièí,
sídlo jej organizaènej zloky umiestnenej na území
Slovenskej republiky a identifikaèné èíslo, ak jej
bolo pridelené,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky navrhovaných èlenov burzovej komory a èlenov dozornej
rady,
e) údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f) údaje o vecných, hospodárskych, technických, personálnych a organizaèných predpokladoch na èinnos komoditnej burzy,
g) overené podpisy zakladate¾ov.
(5) Prílohou iadosti je
a) návrh stanov a návrh burzových pravidiel,
b) zakladate¾ská zmluva,
c) návrh plánu obchodnej èinnosti, opis obchodného
a realizaèného systému a návrh organizaènej truktúry komoditnej burzy,
d) výpis z obchodného registra zakladate¾ov,
e) odborný ivotopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní
a o odbornej praxi osôb navrhovaných za èlenov burzovej komory, èlenov dozornej rady, generálneho
sekretára a ich èestné vyhlásenia, e spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom,
f) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace
osôb pod¾a písmena e),
g) vyhlásenie, e ich úzke prepojenie s inou osobou nebráni alebo neobmedzuje úèinný výkon doh¾adu,
h) doklad o splatení základného imania,
i) potvrdenie banky alebo poboèky zahraniènej banky
o tom, e vedie bený úèet komoditnej burzy,
j) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, e na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani povolená retrukturalizácia,7)
k) vyhlásenie o schopnosti akcionárov komoditnej burzy preklenú nepriaznivú finanènú situáciu komoditnej burzy,
l) doklad o zaplatení správneho poplatku za udelenie
povolenia.
§9
(1) Ministerstvo rozhodne o iadosti do 60 pracovných dní odo dòa jej doruèenia alebo odo dòa doplnenia
iadosti.
(2) Ak doruèená iados neobsahuje vetky náleitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ministerstvo vyzve zakladate¾ov, aby odstránili
nedostatky iadosti alebo doplnili iados a urèí im na
7
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to primeranú lehotu, ktorá nesmie by kratia ako sedem pracovných dní.
(3) Ministerstvo iados zamietne, ak
a) navrhnutý druh komoditného obchodu by mohol
ohrozi trh základných surovín, s ktorými sa má
obchodova na komoditnej burze,
b) návrh stanov alebo návrh burzových pravidiel, alebo
niektoré ich ustanovenia sú v rozpore s týmto zákonom alebo s inými veobecne záväznými právnymi
predpismi, alebo
c) z iného dôvodu, najmä v súvislosti s ochranou u
existujúceho komoditného trhu pred nestabilitou,
zníenou likviditou a jeho deformáciami, ak je tento
dôvod zároveò zdôvodnený verejným záujmom Slovenskej republiky,
d) zakladatelia nesplnia alebo nepreukáu splnenie
niektorej z podmienok na udelenie povolenia uvedených v § 7.
§ 10
(1) Ak zakladatelia splnia podmienky na udelenie povolenia pod¾a tohto zákona, ministerstvo iadosti vyhovie.
(2) Rozhodnutie o udelení povolenia obsahuje
a) obchodné meno a sídlo komoditnej burzy, ktorej
vznik a èinnos sa povo¾uje, a jej predmet èinnosti,
b) predchádzajúci súhlas k návrhu stanov, návrhu
burzových pravidiel a schválenie návrhu plánu obchodnej èinnosti,
c) vymedzenie podmienok, ktoré iadate¾ musí splni
pred zaèatím organizovania komoditných obchodov
alebo ktoré musí dodriava pri ich organizovaní.
(3) Povolenie sa ude¾uje na dobu neurèitú a je neprenosné; to neplatí, ak dôjde k zrueniu komoditnej burzy s právnym nástupcom na základe predchádzajúceho
súhlasu ministerstva.
§ 11
Vznik komoditnej burzy
(1) Komoditná burza vzniká zápisom do obchodného
registra. Komoditná burza je povinná poda príslunému registrovému súdu návrh na zápis povolených èinností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho zmeny do 30 dní odo dòa, keï toto povolenie
alebo jeho zmena nadobudlo právoplatnos a predloi
ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich
dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia registrového
súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo
zmeny zápisu v obchodnom registri. Súèasou návrhu
na zápis komoditnej burzy do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné povolenie
pod¾a tohto zákona.
(2) Návrh na zápis komoditnej burzy do obchodného
registra podávajú vetci zakladatelia a ich podpisy musia by úradne osvedèené.

) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Druhá èas
§ 12
Orgány komoditnej burzy
a)
b)
c)
d)

Orgány komoditnej burzy sú
valné zhromadenie,
burzová komora,
dozorná rada,
generálny sekretár.
§ 13
Valné zhromadenie

(1) Valné zhromadenie je najvyím orgánom komoditnej burzy, ktorý sa skladá zo vetkých akcionárov.
(2) Valné zhromadenie je schopné uznáa sa, ak je
prítomná nadpolovièná väèina akcionárov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny
prítomných akcionárov, ak tento zákon alebo stanovy
nevyadujú kvalifikovanú väèinu.
(3) Do pôsobnosti valného zhromadenia patrí najmä
a) schva¾ova stanovy a ich zmeny na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva,
b) prijíma tatút a poriadok rozhodcovského súdu
a ich zmeny,
c) voli a odvoláva èlenov burzovej komory a èlenov dozornej rady,
d) voli a odvoláva èlenov rozhodcovského súdu,
e) rozhodnú o zruení burzy a navrhnú osobu likvidátora,
f) rozhodova o iných veciach urèených stanovami alebo právnym predpisom,
g) rozhodova o zvýení a zníení základného imania
a o pouití majetku,
h) schva¾ova riadnu úètovnú závierku, mimoriadnu
úètovnú závierku alebo konsolidovanú úètovnú závierku a rozhodova o rozdelení zisku.
(4) Rokovania valného zhromadenia sa môe s poradným hlasom zúèastni generálny sekretár.
(5) Rokovania valného zhromadenia sa môe zúèastni burzový komisár alebo jeho zástupca. O výsledkoch
rokovania musí by bezodkladne písomne informovaný, najmä v súvislosti s výkonom doh¾adu.
(6) Na uznesenie o zmene tatútu a poriadku rozhodcovského súdu a o zruení komoditnej burzy je potrebný súhlas troch pätín vetkých akcionárov.
(7) Pravidlá zvolávania a rokovania valného zhromadenia urèia stanovy.
Burzová komora
§ 14
(1) Burzová komora je tatutárnym orgánom komoditnej burzy.
(2) Burzová komora musí ma najmenej pä èlenov,
ktorí musia ma trvalé bydlisko alebo obdobný pobyt
na území èlenských tátov Európskej únie alebo tátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
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(3) Èlenom burzovej komory môe by len fyzická osoba staria ako 21 rokov, ktorá osobnými vlastnosami
a odbornou spôsobilosou zaruèuje riadny výkon funkcie. Pravidlá vo¾by èlenov burzovej komory a predsedu
burzovej komory, dåku doby ich èlenstva, prípadne
ïalie poiadavky a podmienky èlenstva urèia stanovy.
(4) Poèas pôsobenia v burzovej komore nesmie jej
èlen vykonáva èinnos obchodníka s komoditami alebo obdobnú èinnos.
(5) Rokovania burzovej komory sa môe zúèastni generálny sekretár a burzový komisár. Burzová komora
je o svojom rokovaní povinná informova generálneho
sekretára a burzového komisára aspoò pä pracovných
dní pred dòom jeho konania.
§ 15
(1) Burzová komora je uznáaniaschopná, ak je prítomná nadpolovièná väèina èlenov burzovej komory
a na jej rozhodnutie je potrebný súhlas nadpoloviènej
väèiny prítomných èlenov.
(2) Pri vo¾be a odvolaní predsedu burzovej komory
alebo generálneho sekretára, pri schva¾ovaní návrhu
burzových pravidiel a pri rozhodovaní o protestoch proti rozhodnutiu predsedu burzovej komory, ktoré sa týkajú oprávnenia obchodova na komoditnej burze, ako
aj v ïalích prípadoch, ak tak urèujú stanovy, je na zasadnutí burzovej komory potrebná prítomnos dvoch
tretín jej èlenov a na rozhodnutie je potrebný súhlas
dvoch tretín prítomných èlenov burzovej komory.
(3) Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
(4) Pravidlá zvolávania a priebehu zasadania burzovej komory urèujú stanovy.
§ 16
(1) Do pôsobnosti burzovej komory patrí
a) navrhova valnému zhromadeniu zmeny stanov
a zmeny plánov obchodnej èinnosti,
b) robi opatrenia, ktoré majú zabráni ohrozeniu èinnosti komoditnej burzy alebo záujmov jej akcionárov, alebo úèastníkov komoditného obchodu,
c) urèova miesto a èas konania burzových zhromadení,
d) urèova, za akých podmienok mono vydáva vstupenky na burzové zhromadenia,
e) robi opatrenia na zachovanie poriadku na burzovom zhromadení a èestnosti komoditných obchodov,
f) rozhodova o výke a lehote splatnosti burzových poplatkov,
g) navrhova burzové pravidlá a urèova spôsob evidencie komoditných obchodov,
h) pozastavova komoditné obchody a èinnos obchodníkov s komoditami za podmienok urèených stanovami,
i) urèova systém uverejòovania kurzu komodít,
j) voli a odvoláva predsedov a èlenov burzových výborov a generálneho sekretára,
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k) vydáva podrobné pravidlá pre jednotlivé oblasti
svojej pôsobnosti vymedzené v stanovách,
l) návrh zásad výberu audítora roènej úètovnej závierky komoditnej burzy,
m) vykonáva doh¾ad nad èinnosou osôb oprávnených
na komoditné obchody,
n) ïalie náleitosti zverené jej stanovami alebo právnymi predpismi.
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ministerstvom. Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, jedného èlena
dozornej rady menuje aj Národná banka Slovenska. Poèas trvania funkcie nesmie èlen dozornej rady vykonáva èinnos obchodníka s komoditami alebo obdobnú
èinnos.

(2) Ak stanovy neurèia inak, rokovanie burzovej komory riadi jej predseda.

(3) Èlenovia dozornej rady sú volení na dobu urèenú
stanovami. Táto doba nesmie by dlhia ako pä rokov.
Èlen dozornej rady môe by zvolený najviac na dve po
sebe nasledujúce obdobia.

§ 17

(4) Zamestnanci komoditnej burzy nesmú by èlenmi
dozornej rady.

Predseda burzovej komory
(1) Predsedom burzovej komory môe by len jej èlen.
(2) Predseda burzovej komory koná za komoditnú
burzu vo vetkých veciach, ak zo stanov nevyplýva nieèo iné. Najmä
a) riadi èinnos burzovej komory a podpisuje jej uznesenia, zvoláva jej zasadnutia, podpisuje jej rozhodnutia prijaté na zasadnutí burzovej komory a zodpovedá za ich realizáciu,
b) koná v mene burzovej komory vo vzahu k valnému
zhromadeniu a dozornej rade,
c) je oprávnený urobi opatrenia, ktoré majú zabráni
ohrozeniu èinnosti komoditnej burzy alebo záujmov
jej akcionárov, alebo úèastníkov komoditných obchodov,
d) robí i ïalie rozhodnutia urèené stanovami alebo
právnym predpisom; stanovy môu urèi, ktoré rozhodnutia patriace do pôsobnosti burzovej komory
vykonáva predseda burzovej komory,
e) dohliada na dodriavanie burzových pravidiel.
§ 18
Burzové výbory
(1) Burzová komora môe zriadi na výkon svojej èinnosti burzové výbory ako poradné orgány, ktoré môu
by stále alebo doèasné. Pravidlá rokovania burzových
výborov urèia stanovy.
(2) Predsedu a èlenov burzových výborov volí a odvoláva burzová komora. Burzové výbory sú zloené z odborníkov v príslunej oblasti.
(3) Èlenovia burzových výborov nie sú oprávnení kona v mene komoditnej burzy.
(4) Rokovaní burzových výborov sa môe s poradným
hlasom zúèastni generálny sekretár.
§ 19
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom komoditnej
burzy, ktorý dohliada na hospodárenie komoditnej
burzy, na výkon pôsobnosti burzovej komory a na dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov,
stanov a burzových pravidiel.
(2) Dozorná rada má najmenej troch èlenov, z nich jeden je predseda, ktorého volia èlenovia dozornej rady.
Najmenej jeden èlen dozornej rady musí by menovaný

(5) Dozorná rada nekontroluje komoditné obchody.
(6) Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúèastni sa burzový komisár.
§ 20
Generálny sekretár
(1) Burzová komora volí generálneho sekretára. Pravidlá o vo¾be generálneho sekretára urèia stanovy.
(2) Generálny sekretár sa volí na zasadnutí burzovej
komory z kandidátov vybraných vo výberovom konaní.
Generálny sekretár musí spåòa veobecné predpoklady na výkon funkcie ustanovené týmto zákonom.
(3) Generálny sekretár je zamestnancom burzy. Poèas trvania funkcie generálny sekretár nie je oprávnený
vykonáva èinnos obchodníka s komoditami alebo obdobnú èinnos, by èlenom dozornej rady, by èlenom
tatutárneho, dozorného alebo iného obdobného orgánu inej obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo
podnika.
(4) Ustanovenia odseku 3 platia aj pre zamestnancov
komoditnej burzy.
(5) Generálny sekretár najmä
a) riadi èinnos burzovej administratívy, najmä úètovníctvo a výkazníctvo,
b) pripravuje podklady na zasadnutie burzovej komory,
c) uverejòuje závery a oznámenia burzovej komory,
d) plní ïalie úlohy pod¾a stanov, burzových pravidiel
alebo ktorými ho poverí burzová komora alebo jej
predseda,
e) dbá na zachovanie poriadku na burzových zhromadeniach a je oprávnený vykáza osoby, ktoré ruia
poriadok a nedbajú na jeho pokyny.
(6) Zasadnutí valného zhromadenia, burzovej komory a burzových výborov sa generálny sekretár môe
zúèastni s poradným hlasom.
§ 21
Útvar inpekcie komoditných obchodov
(1) Komoditná burza je povinná zriadi útvar inpekcie komoditných obchodov (ïalej len útvar inpekcie),
ktorý je povinný sledova, vyhodnocova a zaznamenáva údaje o komoditných obchodoch potrebných na
vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru inpekcie a za podmienok urèených týmto zákonom kon-
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trolova komoditné obchody a poskytova súèinnos
ministerstvu a Národnej banke Slovenska.

a ktorých prijatie na komoditný obchod schválil prísluný orgán urèený stanovami.

(2) Komoditná burza je povinná zabezpeèi materiálne, technické, organizaèné a personálne podmienky na
èinnos útvaru inpekcie. Technickými podmienkami
sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na
systematické a nepretrité zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o komoditných obchodoch, umoòujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie
úloh útvaru inpekcie.

(5) Ak sú predmetom komoditného obchodu komoditné deriváty, pri obchodovaní sa postupuje pod¾a
osobitných predpisov.8)

(3) Útvar inpekcie riadi vedúci útvaru inpekcie. Vedúci útvaru inpekcie a osoby poverené vykonávaním
èinnosti útvaru inpekcie sú zamestnancami komoditnej burzy. Zamestnanec útvaru inpekcie nesmie by
èlenom burzovej komory, èlenom dozornej rady ani generálnym sekretárom. Vedúceho útvaru inpekcie vymenúva na návrh generálneho sekretára burzová komora po predchádzajúcom súhlase ministerstva.
(4) Útvar inpekcie je povinný bez zbytoèného odkladu vyhovie iadosti ministerstva a Národnej banky
Slovenska o súèinnos pri vykonávaní kontroly komoditných obchodov s komoditami a komoditnými derivátmi. Vedúci útvaru inpekcie je povinný poda v lehote urèenej ministerstvom alebo Národnou bankou
Slovenska správu o výsledku kontroly.
(5) Útvar inpekcie predkladá ministerstvu najneskôr do 30 dní po skonèení kalendárneho tvrroka
správu o výsledku svojej èinnosti za predchádzajúci
kalendárny tvrrok a správu o prijatých opatreniach
na nápravu ním zistených nedostatkov.
(6) Ak útvar inpekcie pri výkone svojej èinnosti získa informácie, na základe ktorých mono odôvodnene
predpoklada, e dolo k porueniu tohto zákona, burzových pravidiel alebo k vzniku skutoèností, ktoré by
mohli narui priebeh komoditného obchodu, je povinný bez zbytoèného odkladu o tom informova ministerstvo, burzovú komoru a generálneho sekretára.
Tretia èas
Komoditný obchod
§ 22
(1) Komoditné obchody môu uzatvára len osoby
oprávnené na komoditné obchody.
(2) Akcionár komoditnej burzy uzatvára komoditné
obchody len na vlastný úèet a nie na úèet tretej osoby.
(3) Týmto zákonom nie je dotknutá monos komoditných búrz organizova komoditné obchody v elektronickej podobe, ak sú z nej zistite¾né údaje poadované
týmto zákonom alebo sú jej prostredníctvom splnite¾né
povinnosti pod¾a tohto zákona.
(4) Na komoditnej burze mono obchodova iba s komoditami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri
8

(6) Skladiskový záloný list pod¾a osobitného
predpisu9) sa na úèely tohto zákona povauje za komoditu.
(7) Emisné kvóty skleníkových plynov pod¾a osobitného predpisu10) sa na úèely tohto zákona povaujú za
komoditu.
§ 23
(1) Slovenská republika obchoduje s komoditami na
komoditnom trhu organizovanom komoditnými burzami prostredníctvom právnických osôb pod¾a § 2 ods. 7
písm. d).
(2) Právnické osoby pod¾a § 2 ods. 7 písm. d) uzatvárajú komoditné obchody len na vlastný úèet a nie na
úèet tejto osoby a obchodujú prednostne na komoditnom trhu s výnimkou, ak prísluný orgán tátnej správy v odôvodnených a výnimoèných prípadoch nerozhodne inak.
§ 24
Burzové zhromadenie
(1) Osoby oprávnené zúèastòova sa burzového zhromadenia sú osoby oprávnené na komoditné obchody
a iné osoby, ktoré uzatvárajú komoditné obchody prostredníctvom obchodníkov s komoditami alebo obchodníkov s cennými papiermi. Podmienky úèasti na
burzovom zhromadení urèí komoditná burza a uverejní ich na svojej internetovej stránke. Osoby oprávnené
na komoditné obchody môu uzatvára a sprostredkúva komoditné obchody iba pri splnení pravidiel v súlade s týmto zákonom. Na osoby oprávnené na komoditné
obchody sa primerane pouijú ustanovenia § 26.
(2) Úèastníci burzového zhromadenia sú povinní dodriava stanovy a burzové pravidlá. Ak stanovy a burzové pravidlá úèastníci nedodria, môe im burzová komora alebo generálny sekretár odobra právo vstupu
na burzové zhromadenie.
(3) V miestnosti, kde sa konajú burzové zhromadenia, musia by na verejne prístupnom a vidite¾nom
mieste k dispozícii stanovy, burzové pravidlá, pravidlá
správania sa návtevníkov burzy a kurzový lístok.
§ 25
Ïalie osoby oprávnené zúèastni
sa burzového zhromadenia
(1) Burzové pravidlá urèia, ktoré ïalie osoby so sú-

) Zákon è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 144/1998 Z. z. o skladiskovom zálonom liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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hlasom burzovej komory majú právo vstupu na burzové zhromadenie.

§ 27

(2) Burzový komisár má právo vstupu na burzové
zhromadenie kadej komoditnej burzy, na èinnos
ktorej dohliada.

(1) Obchodník s komoditami je povinný
a) na základe pokynov predávajúceho a kupujúceho
obstaráva komoditné obchody s takým druhom komodít, na ktoré mu komoditná burza udelila povolenie na obchodovanie,
b) vies obchodný denník, do ktorého sa chronologicky
zaznamenávajú obchody, ktoré obstaral v deò burzového zhromadenia,
c) vyda po uzavretí obchodu zúèastneným stranám
závierkový list s uvedením dohodnutých podmienok
obchodu, ak tak u neurobila komoditná burza.

Obchodník s komoditami
§ 26
(1) Obchodník s komoditami, ktorý je právnickou
osobou, musí
a) zamestnáva zamestnancov so skúsenosami, znalosami a odbornou spôsobilosou potrebnou na obchodovanie na komoditnej burze pod¾a poiadaviek
urèených v burzových pravidlách,
b) spåòa organizaèné poiadavky urèené v burzových
pravidlách,
c) ma dostatoèné finanèné zdroje na zabezpeèenie
úloh pri obstarávaní komoditných obchodov s komoditnými derivátmi.
(2) Obchodník s komoditami, ktorý je fyzickou osobou, musí
a) by starí ako 21 rokov,
b) ma spôsobilos na právne úkony,
c) ma skúsenosti, znalosti a odbornú spôsobilos potrebnú na obchodovanie na komoditnej burze pod¾a
poiadaviek urèených v burzových pravidlách,
d) preukáza bezúhonnos výpisom z registra trestov
nie starím ako tri mesiace,
e) ma dostatoèné finanèné zdroje na zabezpeèenie
úloh pri obstarávaní komoditných obchodov s komoditnými derivátmi,
f) ma trvalé bydlisko alebo obdobný pobyt fyzickej
osoby na území èlenského tátu Európskej únie alebo na území tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(3) Odborná spôsobilos fyzických osôb uznaná
v inom èlenskom táte Európskej únie alebo zmluvnom
táte Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa
uznáva.
(4) Obchodníka s komoditami vymenuje burzová komora. Rozdelenie obchodníkov s komoditami pod¾a
druhu ich odbornej pecializácie urèí burzová komora
a uverejní na svojej internetovej stránke.
(5) Obchodník s komoditami musí uzatvori zmluvu
o poistení zodpovednosti za kodu vzniknutú v súvislosti s výkonom jeho èinnosti; uzavretie zmluvy je podmienkou na vymenovanie pod¾a odseku 4.
(6) Oprávnenie na výkon èinnosti obchodníka s komoditami sa vzahuje len na komoditné obchody organizované tou komoditnou burzou, ktorej burzová komora obchodníka s komoditami menovala, ak sa
komoditné burzy nedohodnú inak.
(7) Burzová komora doèasne pozastaví na jeden rok
výkon èinnosti obchodníka s komoditami, ak tento závaným spôsobom poruuje stanovy, burzové pravidlá
alebo etické pravidlá komoditnej burzy, alebo inak naruuje priebeh komoditných obchodov.

(2) Obchodník s komoditami je povinný vykonáva
svoju èinnos s náleitou odbornou starostlivosou
a nesmie uprednostòova obchody na vlastný úèet alebo nesmie uprednostòova klientov navzájom.
(3) Obchodník s komoditami je povinný zachováva
mlèanlivos o pokynoch, príkazoch, rokovaniach,
zmluvách a údajoch o zmluvných stranách, ktoré sa týkajú komoditných obchodov, ak ho strany tejto povinnosti nezbavia, a je povinný zachováva obchodné tajomstvo.
(4) Obchodník s komoditami nesmie obstaráva komoditný obchod, ak má dôvodné podozrenie, e jeho
úèastník nepostupuje v súlade s právnymi predpismi
alebo burzovými pravidlami, je v konkurze alebo mu
hrozí úpadok pod¾a osobitného predpisu.7)
(5) Do obchodného denníka pod¾a odseku 1 písm. b)
sa zapisuje oznaèenie zmluvných strán, dátum dohodnutia obchodu, predmet a podmienky obchodu a ïalie
náleitosti urèené v stanovách. Burzové pravidlá urèia
podrobné pravidlá vedenia obchodného denníka. Obchodný denník môe by nahradený výstupom z informaèného systému, ktorý musí potvrdi obchodník s komoditami.
(6) Do obchodného denníka sa zapisuje tie odmietnutie obstarania obchodu pod¾a odseku 4, záznam
o prijatí pokynu na dohodnutie obchodu a obchody,
ktoré obstaral mimo komoditnej burzy.
§ 28
(1) Doh¾ad nad osobami oprávnenými na komoditné
obchody vykonáva burzová komora spôsobom a v rozsahu urèenom v burzových pravidlách a týmto zákonom a ministerstvo a v prípade, e obchodujú s komoditnými derivátmi Národná banka Slovenska pod¾a
tvrtej èasti.
(2) Burzová komora odníme oprávnenie obchodníkovi s komoditami vdy, ak nespåòa predpoklady na výkon èinnosti obchodníka s komoditami ustanovené
týmto zákonom alebo osobitným predpisom.8)
(3) Obchodník s komoditami sa môe domáha na
súde do jedného mesiaca odo dòa, keï mu bolo doruèené rozhodnutie burzovej komory o odòatí oprávnenia,
aby súd preskúmal zákonnos tohto rozhodnutia; podanie návrhu na súd nemá odkladný úèinok.
(4) Ak súd rozhodne, e odòatie oprávnenia obchod-
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níka s komoditami je nezákonné, platí, e k odòatiu
oprávnenia nedolo.
(5) Obchodníkom s komoditami prestáva by ten,
a) kto písomne oznámil, e sa vzdáva èinnosti obchodníka s komoditami,
b) komu bolo odòaté oprávnenie burzovou komorou
pod¾a stanov a burzových pravidiel.
(6) Ak obchodníkovi s komoditami zaniklo poistenie
pod¾a § 26 ods. 5, je povinný bezodkladne informova
o tom burzovú komoru; burzová komora môe do 15
pracovných dní odo dòa doruèenia informácie o zániku
poistenia rozhodnú, e obchodník s komoditami, ktorému zaniklo poistenie pod¾a § 26 ods. 5, zostáva vo
funkcii, ale výkon obchodovania sa mu pozastavuje.
(7) Oznámenie pod¾a odseku 5 písm. a) musí by doruèené burzovej komore najmenej dva mesiace pred
dòom ukonèenia èinnosti. Èinnos obchodníka s komoditami môe by ukonèená len k poslednému dòu
v mesiaci.
§ 29
Práva a povinnosti osôb oprávnených
na komoditné obchody
(1) Okrem povinností ustanovených týmto zákonom,
sú osoby oprávnené na komoditné obchody povinné dodriava
a) právne predpisy, ktoré sa týkajú komoditných obchodov,
b) etický kódex obchodovania, ktorý vydá burzová komora,
c) burzové pravidlá a burzové zvyklosti.
(2) Podrobnejie vymedzenie ïalích povinností
a práv týchto osôb môu urèi stanovy alebo burzové
pravidlá.
(3) Právnická osoba, ktorá je oprávnená na komoditné obchody, urèí s predchádzajúcim súhlasom burzovej komory jednu alebo viac fyzických osôb ako svojich
splnomocnencov, ktorí budú v jej mene uzaviera burzové obchody. Plnomocenstvo sa musí udeli písomne
a podpis splnomocnite¾a musí by úradne osvedèený;
to platí aj pri udelení plnomocenstva zástupcovi fyzickej osoby.
(4) Z komoditných obchodov sú vylúèené
a) osoby, ktoré prestali spåòa poiadavky ustanovené
zákonom pre osoby oprávnené na komoditné obchody,
b) osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz
pod¾a osobitného predpisu7) alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zruený preto, e majetok
úpadcu nepostaèoval na úhradu nákladov konkurzu, a to poèas dvoch rokov po skonèení konkurzného
konania, iba ak by burzová komora rozhodla inak,
c) osoby, ktorým bolo odobraté alebo pozastavené právo na komoditné obchody burzovým komisárom,
d) osoby, ktorým bola odobratá alebo inak obmedzená
11
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monos uzatvára komoditné obchody komoditnou
burzou,
e) ïalie osoby, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.
(5) O vylúèení z komoditných obchodov pod¾a odseku 4 rozhoduje burzová komora a jej rozhodnutie sa doruèuje spôsobom uvedeným v burzových pravidlách.
Vylúèená osoba sa môe do siedmich pracovných dní
od doruèenia rozhodnutia burzovej komory domáha,
aby súd jej vylúèenie prehlásil za neplatné, ak odporuje
právnym predpisom. Ak súd urèí, e vylúèenie z komoditného obchodu je neplatné, platí, e k vylúèeniu nedolo.
(6) Od doruèenia rozhodnutia burzovej komory a do
právoplatného rozhodnutia súdu sa nesmie dotknutá
osoba zúèastni komoditných obchodov.
Burzové pravidlá
§ 30
(1) Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní komoditných obchodov a podmienky obchodovania
na komoditnej burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä
a) podrobnosti o podmienkach komoditných obchodov
a podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skonèenia obchodovania na komoditnej burze,
b) podmienky obchodovania, najmä vymedzenie úèastníkov komoditného obchodu, èas a miesto komoditného obchodu, náleitosti a spôsob zadávania pokynov na kúpu a predaj komodít a komoditných
derivátov, spôsob uzatvárania komoditných obchodov, spôsob realizácie ponuky na prevzatie komodít,
podmienky pozastavenia obchodovania na komoditnej burze, podrobnejie podmienky zruenia komoditných obchodov a spôsob rieenia sporov z komoditných obchodov,
c) práva a povinnosti obchodníkov s komoditami, ako
aj spôsob výkonu doh¾adu nad obchodníkmi s komoditami,
d) pravidlá udelenia, pozastavenia a odobratia povolenia na vstup na komoditnú burzu,
e) pravidlá úèasti komoditnej burzy a jej akcionárov na
zabezpeèovaní zúètovania a vyrovnania komoditných obchodov,
f) pravidlá zabezpeèenia záväzkov a poh¾adávok akcionárov vyplývajúcich z komoditných obchodov,
g) poiadavky na odbornú spôsobilos a spôsob získania odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom
ktorých osoby oprávnené na komoditné obchody
uzatvárajú komoditné obchody,
h) spôsob plnenia povinností komoditnej burzy ako povinnej osoby pod¾a osobitného zákona,11)
i) vymedzenie èinností, ktoré sa povaujú za manipuláciu komoditného obchodu,
j) urèenie lehoty, ak sú komoditné obchody termínové.
(2) Ustanovenia burzových pravidiel, ktoré odporujú

) § 6 a 9 zákona è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 566/2001 Z. z.
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tomuto zákonu alebo inému osobitnému predpisu, sú
neplatné.
(3) Komoditná burza zodpovedá za zúètovanie komoditných obchodov; musí vytvori systém zúètovania
a zabezpeèi ho proti súvisiacim rizikám.
(4) Burzové pravidlá vydáva burzová komora a uverejní ich na internetových stránkach komoditnej burzy; za platné sa povauje uverejnené znenie.
(5) Ak tento zákon komoditnej burze ustanovuje povinnos uverejni urèitú informáciu, povauje sa táto
povinnos za splnenú dòom uverejnenia informácie na
jej internetovej stránke okrem prípadu, ak to povaha
informácie vyluèuje.
Ochrana dôverných informácií
§ 31
(1) Pri komoditných obchodoch musia by vetkým
úèastníkom dostupné v rovnakom èase rovnaké informácie o významných skutoènostiach pre vývoj kurzu
komodít a komoditných derivátov, s ktorými sa na komoditnej burze obchoduje.
(2) Za dôvernú informáciu sa povauje akáko¾vek
presná informácia, ktorá sa priamo alebo nepriamo
týka komodity alebo komoditného derivátu obchodovaného na komoditnej burze, ak informácia
a) nie je verejne známa a
b) jej uverejnenie by mohlo významne ovplyvni kurz
komodity, ktorej sa informácia týka.
(3) Za dôvernú informáciu sa povauje tie informácia týkajúca sa osôb oprávnených zúèastni sa komoditných obchodov, ak táto informácia nie je verejne
známa, súvisí s komoditným obchodom a jej uverejnenie by mohlo osobe, ktorej sa informácia týka, spôsobi
znaènú ujmu.
(4) Za presnú informáciu sa povauje informácia,
ktorá naznaèuje súbor okolností, ktoré nastali alebo
o ktorých sa môe odôvodnene predpoklada, e nastanú, alebo udalos, ktorá nastala alebo je odôvodnené
oèakáva, e nastane a ktorá je dostatoène konkrétna,
aby umonila vyvodenie záveru o monom vplyve tohto
súboru okolností alebo udalostí na kurz alebo cenu komodít a komoditných derivátov.
(5) Osoba, ktorá získa dôvernú informáciu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, funkcie
alebo postavenia, v súvislosti so svojou majetkovou
úèasou v komoditnej burze, v súvislosti s plnením svojich povinností alebo v súvislosti s trestným èinom, sa
povauje na úèely tohto zákona za zasvätenú osobu. Za
zasvätenú osobu sa povauje tie ten, kto získa dôvernú informáciu iným spôsobom a vie alebo môe vedie,
alebo by vzh¾adom na svoje postavene vedie mal, e ide
o dôvernú informáciu.
(6) Zasvätená osoba
a) nesmie vyui dôvernú informáciu tak, e na svoj
úèet alebo na úèet tretej osoby priamo alebo nepriamo získa alebo odcudzí komoditu alebo komoditný
12
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derivát, ktorého sa táto informácia týka, alebo sa
o to pokúsi; to neplatí pre zasvätenú osobu, ktorá
plní svoje povinnosti zo zmluvy uzavretej pred získaním dôvernej informácie,
b) nesmie priamo alebo nepriamo odporúèa inej osobe
získanie alebo odcudzenie komodity alebo komoditného derivátu, ktorého sa dôverná informácia týka,
c) musí zachováva mlèanlivos o dôvernej informácii
a musí zamedzi inej osobe prístup k takej informácii; iba ak je oznámenie tejto informácie súèasou plnenia povinností vyplývajúcich z postavenia zasvätenej osoby.
(7) Pri poruení povinností pod¾a odseku 6 osobou
oprávnenou zúèastni sa pod¾a tohto zákona komoditných obchodov môe prísluný orgán komoditnej burzy
alebo ministerstvo odobra povolenie na výkon funkcie,
povolenie na obchodovanie alebo môe prija iné opatrenie, ktoré zabezpeèí ochranu dôverných informácií.
(8) Na úèely obèianskeho súdneho konania, trestného konania a daòového konania sú zasvätené osoby
zbavené povinnosti zachováva mlèanlivos.
(9) Za poruenie povinnosti mlèanlivosti sa nepovauje, ak zasvätená osoba poskytne dôvernú informáciu
slube kriminálnej polície a slube finanènej polície Policajného zboru na úèely plnenia úloh ustanovených
osobitným predpisom.12)
§ 32
Manipulácia komoditného obchodu
(1) Manipulácia komoditného obchodu sa zakazuje.
(2) Manipuláciou komoditného obchodu je
a) komoditný obchod alebo pokyn na vykonanie komoditného obchodu vrátane ich kombinácie vydávajúci
alebo spôsobilý vyda nepravdivé, poplané alebo
zavádzajúce správy o ponuke, dopyte alebo cenách
komodít a komoditných derivátov alebo ktorý vykonávaný samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami spôsobí dosiahnutie alebo
udranie ceny komodity alebo komoditných derivátov na neprirodzenej alebo umelej úrovni; manipulácia komoditného obchodu nie je, ak osoba uskutoèòujúca komoditný obchod alebo osoba dávajúca
pokyn na vykonanie komoditného obchodu preukáe, e má zákonný dôvod na vykonanie takého komoditného obchodu a tento komoditný obchod je v súlade s burzovými pravidlami a s prijatou trhovou
praxou,
b) komoditný obchod alebo pokyn na vykonanie komoditného obchodu vykonávaný s pouitím akejko¾vek
formy podvodného konania alebo machinácie,
c) írenie informácií masovokomunikaènými prostriedkami alebo akýmiko¾vek inými prostriedkami,
ktoré vydávajú alebo sú spôsobilé vyda faloné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách
komodít alebo komoditných derivátov vrátane írenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplaných
správ; manipulácia s komoditným obchodom nie je

) § 2 ods. 1 písm. b), c) a l) a § 29a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov.
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1. írenie nepravdivej alebo zavádzajúcej správy
osobou, ktorá nemohla vedie, e táto správa je
nepravdivá alebo zavádzajúca,
2. rozirovanie informácie novinárom pri výkone
jeho povolania, ak pritom koná v súlade s pravidlami novinárskeho povolania, prièom tento novinár v súvislosti s rozirovaním tejto informácie
nezískal priamo alebo nepriamo prospech.
(3) Za manipuláciu komoditného obchodu pod¾a odseku 1 sa povauje aj
a) èinnos vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami, ktorých úèelom je zabezpeèenie dominantného postavenia vo
vzahu k ponuke alebo dopytu komodít alebo komoditných derivátov a ktoré majú za následok priamo
alebo nepriamo zafixovanie cien komodít alebo komoditných derivátov alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok pre ostatných
úèastníkov trhu,
b) vyuitie príleitostného alebo pravidelného prístupu
k prostriedkom zverejnenia na vyjadrenie názoru
o komoditách alebo komoditných derivátoch a následné dosiahnutie zisku alebo iného prospechu
z vplyvu vyjadrenia tohto názoru na vývoj ceny tejto
komodity alebo komoditného derivátu, ak osoba vyjadrujúca názor o komodite alebo komoditnom deriváte je zainteresovaná na obchode s týmito komoditami alebo komoditnými derivátmi a tento konflikt
záujmov nebol zverejnený.
§ 33
(1) Cena komoditného obchodu sa zaznamená na komoditnej burze spôsobom urèeným týmto zákonom
a burzovými pravidlami.
(2) Ceny komoditných obchodov obstarávaných obchodníkmi s komoditami sa zaznamenávajú v obchodnom denníku.
(3) Ak sa na komoditnej burze pouíva elektronický
informaèný systém, zaeviduje sa komoditný obchod
v tomto systéme. Burzová komora urobí také opatrenia, aby do tohto systému nemali prístup nepovolané
osoby a zabezpeèí ochranu a utajenie v òom obsiahnutých dát.
(4) Kurz komodít alebo komoditných derivátov, s ktorými sa na komoditnej burze obchoduje, vypoèíta elektronický informaèný systém; ak ho komoditná burza
nepouíva, kurz urèí obchodník s komoditami.
(5) Kurzový lístok obsahujúci kurzy komodít alebo
komoditných derivátov musí by uverejnený na verejne
prístupnom a vidite¾nom mieste v miestnosti burzového zhromadenia a na internetovej stránke komoditnej
burzy.
§ 34
(1) Proti vyhláseným kurzom komodít alebo komoditných derivátov môe ten, kto na tom osvedèí právny zá-
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ujem, poda protest burzovej komore do troch pracovných dní odo dòa nasledujúceho po ich vyhlásení.
O proteste rozhodne burzová komora do 15 pracovných
dní odo dòa jeho doruèenia; proti rozhodnutiu burzovej
komory sa nemono odvola a protest nemá odkladný
úèinok. Ak burzová komora v urèenej lehote nerozhodne, platí, e protest bol prijatý.
(2) Na rozhodovanie o protestoch sa nevzahujú ustanovenia veobecného predpisu o správnom konaní.13)
§ 35
Rozhodcovský súd a rozhodovanie sporov
z komoditných obchodov
(1) Pri komoditnej burze môe pôsobi rozhodcovský
súd ako stály nezávislý orgán na rozhodovanie sporov
pod¾a odseku 3.
(2) Organizaèné usporiadanie, zloenie rozhodcovského súdu a pravidlá konania pred ním urèuje tatút
a poriadok rozhodcovského súdu.
(3) Rozhodcovský súd rozhoduje o sporoch z komoditných obchodov a z obchodov uzatvorených mimo komoditnej burzy, ak sú predmetom týchto obchodov komodity obchodované na komoditnej burze, a o týchto
sporoch by inak rozhodovali súdy, ak sa na tom strany
dohodnú.
(4) Burzová komora rozhodne, èi zriadi vlastný rozhodcovský súd, alebo vyuije rozhodcovský súd inej
komoditnej burzy; rozhodnutie burzovej komory
schva¾uje valné zhromadenie. Burzová komora zverejní na internetovej stránke komoditnej burzy tatút
a poriadok rozhodcovského súdu a zoznam rozhodcov.
(5) Právo z komoditného obchodu mono uplatni na
rozhodcovskom súde najneskôr do 12 mesiacov odo
dòa, keï sa toto právo mohlo uplatni prvý raz.
(6) Ak tatút alebo poriadok rozhodcovského súdu
neurèí inak, v konaní pred rozhodcovským súdom sa
primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu.14)
(7) Právomoc rozhodcovského súdu rozhodova
spory z komoditných obchodov zaniká dòom zruenia
komoditnej burzy okrem sporov, v ktorých bolo rozhodcovské konanie u zaèaté.
tvrtá èas
§ 36
Doh¾ad
(1) Doh¾ad nad èinnosou komoditnej burzy, nad
osobami oprávnenými na komoditné obchody a nad
inými osobami vykonáva ministerstvo prostredníctvom
burzových komisárov. Burzového komisára vymenúva
a odvoláva ministerstvo. Zástupcu burzového komisára, ktorý zastupuje burzového komisára poèas jeho
neprítomnosti v rozsahu jeho právomoci, vymenúva

13

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.

14

) Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 521/2005 Z. z.
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a odvoláva ministerstvo na návrh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2) Doh¾ad pod¾a odseku 1 vo vzahu ku komoditným
derivátom vykonáva Národná banka Slovenska pod¾a
osobitného predpisu.15)
(3) Pri výkone doh¾adu je burzový komisár povinný
postupova pod¾a ustanovení osobitného predpisu.16)
(4) Burzový komisár je povinný zachova mlèanlivos
o skutoènostiach týkajúcich sa èinnosti komoditných
búrz a komoditných obchodov, ich úèastníkov, obchodníkov s komoditami a ïalích osôb oprávnených
zúèastni sa komoditných obchodov, s ktorými sa pri
výkone svojej funkcie oboznámil, ak nejde o skutoènosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a ïalej
o skutoènostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva komoditnej burzy, ich akcionárov alebo osôb,
ktoré sa zúèastòujú komoditných obchodov. Na burzového komisára sa vzahujú ustanovenia tohto zákona
o ochrane dôverných informácií.
(5) Burzový komisár nesmie priamo alebo nepriamo
vykonáva komoditné obchody, zúèastòova sa na nich
alebo z nich ma akéko¾vek výhody.
(6) Burzový komisár je oprávnený pri výkone doh¾adu
kontrolova
a) súlad stanov a burzových pravidiel so zákonom,
b) splnenie povinností zverejnenia tatútu a poriadku
rozhodcovského súdu,
c) splnenie povinností urèených rozhodcovským súdom, ako aj výkony jeho pôsobnosti; burzový komisár nie je oprávnený zasahova do vecného pôsobenia tohto súdu a ani do jeho osobného zloenia,
d) zoznam okruhu komodít obsiahnutých v stanovách,
e) splnenie ïalích povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)
(7) Ak burzový komisár zistí pri výkone doh¾adu nedostatky, je oprávnený
a) písomne poadova, aby ich burzová komora v primeranej lehote odstránila,
b) písomne pozastavi predbeným opatrením vykonávanie rozhodnutí valného zhromadenia, ak odporujú právnym predpisom alebo stanovám do doby, keï
o ich platnosti rozhodne súd, a súèasne navrhnú,
aby súd prehlásil pozastavenie rozhodnutia za neplatné pod¾a osobitného predpisu;17) po márnom
uplynutí tejto lehoty platí, e rozhodnutie nebolo pozastavené,
c) navrhnú ministerstvu, aby uloilo pokutu do 20 miliónov Sk,
d) navrhnú ministerstvu obmedzi èinnos komoditnej burzy alebo pozastavi povolenie najdlhie na jeden rok,
e) navrhnú odobra komoditnej burze povolenie.
(8) Burzový komisár pozastaví predbeným opatrením vykonanie rozhodnutia burzovej komory, ak odporuje právnym predpisom, stanovám alebo burzovým
pravidlám; odsek 7 písm. b) sa pouije obdobne.
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(9) Odsek 7 písm. a) a c) sa pouijú obdobne tie vtedy, ak niekto v rozpore s týmto zákonom pouíva slová
komoditná burza v svojom obchodnom mene, názve,
oznaèení alebo v súvislosti so svojou èinnosou, alebo
v inom oznaèení odvodenom od týchto slov alebo s nimi
zamenite¾nom.
(10) Ak sú pri èinnosti komoditnej burzy závaným
spôsobom poruované právne predpisy, stanovy, poiadavky, na základe ktorých bolo vydané povolenie,
alebo by komoditný obchod mohol ohrozi trh základných surovín, s ktorými má by na komoditnej burze
obchodované, môe prísluný orgán doh¾adu na návrh
burzového komisára povolenie zrui alebo obmedzi,
a to aj vtedy, keï sa na komoditnej burze neobchoduje
viac ako es mesiacov.
(11) Sankcie pod¾a odseku 7 mono uloi do troch mesiacov odo dòa, keï sa o poruení povinností burzový
komisár dozvedel, najneskôr vak do iestich mesiacov
odo dòa, keï dolo k porueniu povinností.
(12) Pôsobnos a právomoc iných kontrolných orgánov
nie sú týmito ustanoveniami dotknuté.
§ 37
Doh¾ad nad komoditnými obchodmi
(1) Burzový komisár pri doh¾ade kontroluje, èi
a) komoditné obchody sa uskutoèòujú v súlade s právnymi predpismi a burzovými pravidlami,
b) èinnos obchodníkov s komoditami a ïalích osôb
oprávnených na komoditné obchody sa vykonáva
v súlade s právnymi predpismi a burzovými pravidlami.
(2) Ak burzový komisár pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 1 zistí nedostatky,
a) písomne upozorní obchodníkov s komoditami a ïalie osoby oprávnené na komoditné obchody na tieto
nedostatky a poiada, aby ich v stanovenej lehote
odstránili,
b) zruí alebo pozastaví komoditný obchod,
c) predbeným opatrením uloí komoditnej burze
skonèi nepovolenú èinnos,
d) navrhne ministerstvu, aby uloilo pokutu do 20 miliónov Sk.
Sankcie
§ 38
(1) Burzový komisár zakáe osobe oprávnenej na komoditné obchody úèas na komoditných obchodoch
alebo ich sprostredkovanie a na dobu jedného roku,
ak osoba oprávnená na komoditné obchody
a) poruuje aj po písomnom upozornení povinnosti
pod¾a tohto zákona,
b) roziruje nepravdivé správy, ktoré by mohli ma
vplyv na vývoj kurzu komodít, alebo s ktorými sa na
komoditnej burze obchoduje, alebo ktoré by mohli
pokodi úèastníkov komoditného trhu,

15

) § 6 a 34 a § 38 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.

16

) Zákon è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.

17

) Obèiansky súdny poriadok.
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c) vyuíva dôverné informácie v rozpore s týmto zákonom.
(2) Osobám, ktoré poruujú poriadok na burzovom
zhromadení, burzový komisár uloí pokutu do 10 000
Sk.
(3) Pokutu pod¾a odseku 2 mono uloi do troch mesiacov odo dòa, keï osoba poruila poriadok na burzovom zhromadení.
(4) Pokuty pod¾a odseku 2 sú príjmom tátneho rozpoètu.
(5) Pôsobnos a právomoc iných kontrolných orgánov
nie sú týmito ustanoveniami dotknuté; to platí obdobne pre postup pod¾a § 36.
§ 39
(1) Ministerstvo odoberie povolenie, ak
a) komoditná burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v iadosti o udelenie
povolenia,
b) základné imanie komoditnej burzy klesne pod výku
pod¾a § 5 ods. 1,
c) to odôvodòujú závané zmeny, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvni riadny výkon èinnosti komoditnej burzy,
d) na majetok komoditnej burzy bol vyhlásený konkurz
alebo bola povolená retrukturalizácia, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) komoditná burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra pod¾a § 11 ods. 1,
f) komoditná burza do 12 mesiacov od právoplatnosti
povolenia nezaèala vykonáva èinnosti uvedené
v povolení alebo dlhie ako es mesiacov tieto èinnosti nevykonáva,
g) komoditná burza uzatvára komoditné obchody
v rozpore s § 3 ods. 6.
(2) Ministerstvo na návrh burzového komisára uloí
obchodníkovi s komoditami alebo osobe oprávnenej na
komoditné obchody
a) za zistené nedostatky pod¾a § 37 ods. 1 pokutu do
20 miliónov Sk,
b) za konanie uvedené v § 38 ods. 1 pokutu do 1 milióna Sk.
(3) Pokuty pod¾a odseku 2 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï sa o poruení povinností burzový komisár dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo dòa,
keï k porueniu povinností dolo.
(4) Ministerstvo pri ukladaní pokút prihliadne na závanos, rozsah, dåku trvania, následky a povahu zistených nedostatkov.
(5) Pokuty pod¾a odseku 2 sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 40
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o zruení komoditnej burzy, inak dòom, keï bolo
prijaté uznesenie o zruení komoditnej burzy,
b) dòom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odòatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy,
ak sa v rozhodnutí neurèí neskorí deò.
(2) Dòom zruenia komoditnej burzy je zakázané vykonáva komoditné obchody.
(3) Na zruenie komoditnej burzy s právnym nástupcom sa vyaduje predchádzajúci súhlas ministerstva,
ktoré udelilo povolenie pod¾a tohto zákona. Právnym
nástupcom zruenej komoditnej burzy môe by len komoditná burza. Pri zruení komoditnej burzy s likvidáciou oznámi burzová komora vstup do likvidácie ministerstvu, ktoré udelilo povolenie.
(4) Komoditná burza, ktorej bolo odobraté povolenie
alebo dolo k jej zrueniu, sa riadi ustanoveniami prísluného právneho predpisu o likvidácii spoloènosti.
Ministerstvo oznámi túto skutoènos príslunému registrovému súdu.
(5) Odo dòa, keï bola komoditná burza zruená,
môe vykonáva len èinnosti smerujúce k jej zániku.
§ 41
Likvidácia komoditnej burzy
(1) Likvidáciu majetku komoditnej burzy vykonáva
likvidátor urèený valným zhromadením v rozhodnutí
o zruení komoditnej burzy alebo vymenovaný ministerstvom v rozhodnutí o odòatí povolenia na prevádzkovanie komoditných obchodov.
(2) Likvidaèný majetok sa rozdelí medzi akcionárov
komoditnej burzy pod¾a pomeru ich akcií, ak nie je
v stanovách urèený iný spôsob rozdelenia.
§ 42
Zánik komoditnej burzy
(1) Komoditná burza zaniká dòom výmazu z obchodného registra.
(2) Návrh na výmaz komoditnej burzy z obchodného
registra podáva po rozdelení finanèného likvidaèného
zostatku likvidátor.
Piata èas
Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia
§ 43
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 44

Zruenie komoditnej burzy

(1) Komoditné burzy zriadené pod¾a doterajích predpisov sú komoditnými burzami pod¾a tohto zákona.

(1) Komoditná burza sa zruuje a vstupuje do likvidácie
a) dòom uvedeným v uznesení valného zhromadenia

(2) Komoditné burzy zriadené pod¾a doterajích predpisov sú povinné upravi svoje postavenie, pôsobnos
a právne pomery pod¾a tohto zákona do 12 mesiacov
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odo dòa nadobudnutia jeho úèinnosti, ak tento zákon
neustanovuje inak, v opaènom prípade im orgán doh¾adu povolenie odníme.
(3) Komoditné burzy zriadené pod¾a doterajích predpisov upravia základné imanie do 12 mesiacov odo dòa
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona najmenej na 20
miliónov Sk a do 36 mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona na 35 miliónov Sk. Do základného imania alebo jeho èasti sa zapoèítava výka èistého obchodného majetku ku dòu spracovania projektu
pod¾a § 45 ods. 3.
(4) Osoba, ktorej obchodné meno, názov alebo iné
oznaèenie odporuje tomuto zákonu, odstráni protiprávny stav do troch mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.
§ 45
(1) Osoby, ktoré sú èlenmi komoditnej burzy pod¾a
doterajích predpisov, sa nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona stávajú jej akcionármi. To neplatí pre osoby, ktoré v èase nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
nie sú èlenmi komoditnej burzy. Burzovému dohodcovi
a generálnemu sekretárovi burzy èlenstvo zaniká. Orgánom tátnej správy Slovenskej republiky, ktoré v komoditnej burze zastupovali Slovenskú republiku, èlenstvo zaniká.
(2) Akcionárom, ktorým èlenstvo pod¾a odseku 1 zostáva zachované, sa výka podielov urèí pre kadého
akcionára rovnako, ak valné zhromadenie nerozhodne inak.
(3) Do troch mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona burzová komora pripraví projekt, ktorý obsahuje
návrh zmien vyadovaných týmto zákonom na prechod
na nové podmienky; projekt obsahuje tie urèenie výky podielov kadého akcionára.
(4) Projekt pod¾a odseku 3 slúi ako podklad na rozhodnutia valného zhromadenia, ktoré rozhodne o podieloch jednotlivých akcionárov, o vydaní akcií a o ïalích veciach, ktoré vyaduje tento zákon alebo súvisia
s premenou doterajej komoditnej burzy na akciovú
spoloènos; rozhodnutie valného zhromadenia pod¾a
tohto odseku sa povauje za rozhodnutie valného zhromadenia akciovej spoloènosti a kadý akcionár komoditnej burzy sa môe dovola jeho neplatnosti aj v prípade, keï akcionár nesúhlasí s urèením ve¾kosti jeho
podielu.
(5) Osoba, ktorá sa pod¾a odseku 1 stala akcionárom,
môe svoje podiely previes na tretiu osobu s tým, e
poèas iestich mesiacov odo dòa urèenia výky jej podielov nesmie burzová komora odoprie udelenie súhlasu k tomuto prevodu alebo prevod obmedzi; to platí
aj vtedy, ak akcie ete neboli vydané.
§ 46
(1) Osoby, ktoré boli oprávnené zúèastni sa komoditného obchodu pod¾a doterajieho zákona, sú oprávnené na komoditné obchody pod¾a tohto zákona.
(2) Do iestich mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zá-
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kona osoby pod¾a odseku 1 preukáu príslunému orgánu doh¾adu, e spåòajú poiadavky tohto zákona na
vymenovanie a podrobia sa odbornej skúke, ak sa vyaduje.
(3) Ak osoby oprávnené zúèastni sa komoditného
obchodu pod¾a doterajieho zákona nesplnia povinnosti pod¾a odseku 2 alebo nezloia odbornú skúku,
ich oprávnenie zúèastòova sa komoditného obchodu
zaniká uplynutím lehoty pod¾a odseku 2.
§ 47
(1) Ustanovenia tohto zákona o uverejòovaní alebo
zverejòovaní urèitých skutoèností a listín sú komoditné burzy povinné splni najneskôr do iestich mesiacov
odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú rezervného fondu, musia komoditné burzy pôsobiace pod¾a doterajích predpisov splni rovnako ako
nová komoditná burza.
§ 48
(1) Splnenie povinností, ktoré vyplývajú z § 44 a 47
tohto zákona, treba oznámi ministerstvu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak povinnos pod¾a odseku 1 nie je splnená alebo
je splnená nedostatoène, vyzve ministerstvo povinnú
osobu na odstránenie nedostatkov a urèí jej primeranú
lehotu, ktorá nesmie by dlhia ako 30 pracovných dní.
(3) Ak nie je povinnos pod¾a odseku 1 splnená ani
v urèenej lehote pod¾a odseku 2, zaniká
a) komoditnej burze povolenie,
b) obchodníkovi s komoditami oprávnenie vykonáva
èinnos,
c) osobe oprávnenej zúèastni sa komoditných obchodov také oprávnenie.
(4) Ak bolo pred úèinnosou tohto zákona zaèaté konanie o odobratí povolenia na èinnos komoditnej burzy, toto konanie sa nepreruuje.
(5) Oprávnené osoby komoditnej burzy môu da preskúma súdu rozhodnutie ministerstva proti následkom pod¾a odseku 3.
§ 49
Zruujú sa:
1. Zákon è. 229/1992 Zb. o komoditných burzách
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z.
2. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady è. 351/1992 Zb., ktorým sa urèuje prísluný orgán tátnej správy vo veciach komoditných búrz.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
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publiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona

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

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

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov èasti VIII
poloka 147a znie:
Poloka 147a
Udelenie povolenia na vznik a èinnos
komoditnej burzy ................................... 20 000 Sk..
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r
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93
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno c) znie:
c) základnými potrebami na korepondenciu papier,
obálka, tlaèivá potového podniku, písacie potreby
a odoslanie obyèajnej listovej zásielky; tlaèivá potového podniku sa odsúdenému poskytujú bezplatne
a písacie potreby sa odsúdenému iba vypoièajú,.
2. § 4 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Výkon práva odosiela a prijíma korepondenciu, balíky a poukazy potového platobného styku poèas výkonu trestu odòatia slobody odsúdeného zabezpeèuje v jeho mene ústav..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 citácia § 11
písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí sa nahrádza
citáciou § 51 ods.1 písm. d) zákona è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Pred umiestnením odsúdeného do prísluného
ústavu sa bez zbytoèného odkladu vykoná psychologické vyetrenie osobnosti. Psychologické vyetrenie
osobnosti odsúdeného je zamerané na zistenie jeho potrieb na urèenie programu zaobchádzania..
5. V § 18 odsek 6 znie:
(6) Kompenzaèná miestnos je miestnos peciálne
upravená tak, aby si odsúdený nemohol spôsobi ujmu
na zdraví. Do kompenzaènej miestnosti sa umiestni odsúdený na dobu do skonèenia príznakov jeho nekontrolovate¾ného správania, ktorým by mohol ohrozi svoj
ivot, zdravie alebo ivot a zdravie inej osoby. Kompenzaèná miestnos neslúi na ubytovanie odsúdeného;
na vybavenie kompenzaènej miestnosti sa nevzahujú
ustanovenia odsekov 2 a 5. Kompenzaèná miestnos
musí spåòa poiadavky na umelé osvetlenie,
tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.11).
6. V § 24 ods. 7 sa v poslednej vete vypúajú slová
prijíma a.

7. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Povolenú hmotnos a rozmery korepondencie upravuje osobitný predpis.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov..

8. V § 26 ods. 1 sa slovo potou nahrádza slovami
prostredníctvom potového podniku11a).
9. V § 26 odsek 2 znie:
(2) Zakazuje sa v balíku adresovanému odsúdenému zasiela cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy,
omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory
a iné obdobné látky, tlaèoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboenskú
neznáanlivos, faizmus alebo iné hnutia smerujúce
k potláèaniu práv a slobôd obèanov, násilie, krutos
alebo ohrozujúce mravnos, zbrane, strelivo a akéko¾vek predmety, ktoré mono zneui na zmarenie úèelu
trestu alebo na ohrozenie bezpeènosti v ústave. Ïalej je
zakázané v balíku zasiela akéko¾vek potraviny a nápoje, ktoré mono povaova za zdraviu kodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu13a) alebo ktoré sa nimi
môu prepravou v balíku sta, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akéko¾vek potraviny a nápoje, ktoré
nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli
technologicky spracované akýmko¾vek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklených, plastových alebo kovových obaloch
sterilizáciou, solením, prisladzovaním, suením, údením, mrazením a podobne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov..

10. V § 26 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak sa takáto vec vracia odosielate¾ovi
prostredníctvom potového podniku, postupuje sa
pod¾a osobitného predpisu upravujúceho potové sluby.11a).
11. V § 26 ods. 3 v tretej vete sa za slovo èinom vkladá
èiarka a slová správnym deliktom.
12. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Pouívanie telefónu
(1) Odsúdený má právo najmenej dvakrát za mesiac
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v trvaní pätnástich minút v èase urèenom ústavným
poriadkom telefonova blízkym osobám13a) prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave.

halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúh¾ujú
smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.

(2) Odsúdený môe vola najviac piatim osobám, ktoré uvedie vo svojej písomnej iadosti. Zbor je oprávnený
hovor kontrolova prostredníctvom kamery a elektronicky zaznamenáva údaje o priebehu hovoru. Záznam
o priebehu hovoru môe obsahova len údaje o volaných telefónnych èíslach, èase a dåke hovoru a pretelefonovanej finanènej èiastke. Riadite¾ ústavu môe
v odôvodnených prípadoch povoli odsúdenému telefonova aj s inou osobou alebo v inom ako ústavným poriadkom vyhradenom èase.

(9) Ak odsúdenému vo výkone trestu vznikne nárok
na dôchodok pod¾a odseku 1 v priebehu kalendárneho
mesiaca, orgán sociálneho poistenia, prísluná dôchodková správcovská spoloènos alebo prísluná poisovòa ústavu poukáe z dôchodku pomernú èas
sumy na náhradu trov výkonu trestu pod¾a odseku 2.
Pomernou èasou sumy je jedna tridsatina sumy pod¾a
odseku 2 za jeden kalendárny deò; pri zaokrúh¾ovaní
sa postupuje pod¾a odseku 8.

(3) Náklady spojené s pouitím telefónu uhrádza odsúdený..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka..

13. V § 28 ods. 3 sa písmená a) a e) nahrádzajú písmenami a) a b), ktoré znejú:
a) poh¾adávky spojené s výkonom väzby a výkonom
trestu,
b) poh¾adávky ostatných oprávnených evidovaných
v ústave..
14. § 28 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Úloné z èistej pracovnej odmeny pod¾a § 45 ods. 3
a úloné po rozdelení nemocenských dávok15a) a úrazových dávok15b) pod¾a § 45 ods. 9 môe odsúdený èerpa za
podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 a na úèely pod¾a
tohto zákona, len ak jeho úhrn prevyuje 50 % zo sumy
ivotného minima pod¾a osobitného predpisu.15c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 15a, 15b a 15c znejú:

15a) § 2 ods. 2 zákona è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorích predpisov.
15b
) § 13 ods. 3 písm. a) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15c
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

15. V poznámke pod èiarou k odkazu 17 sa citácia
§ 278 Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona
è. 451/2002 Z. z., § 1 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 89/1997 Z. z. o rozsahu zráok
zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia
nahrádza citáciou § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z. o rozsahu zráok zo
mzdy pri výkone rozhodnutia.
16. V § 29 ods. 6 sa odkaz 17 nad slovom predpisu
nahrádza odkazom 18.
17. V § 29 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 11,
ktoré znejú:
(8) Ak orgán sociálneho poistenia, prísluná dôchodková správcovská spoloènos alebo prísluná poisovòa zale odsúdenému zvyok dôchodku pod¾a odseku 4, ústav dôchodok rozdelí na vreckové z dôchodku
vo výke 12 % a zostatok, ktorým je úloné z dôchodku.
Suma vreckového z dôchodku sa zaokrúh¾uje tak, e

(10) Ak orgán sociálneho poistenia, prísluná dôchodková správcovská spoloènos alebo prísluná poisovòa prizná odsúdenému dôchodok pod¾a odseku 1 so
spätnou platnosou a odsúdený má za toto obdobie na
základe výkonu rozhodnutia pod¾a odseku 2 povinnos
nahradi trovy výkonu trestu, postupuje sa primerane
pod¾a odsekov 4 a 6, 8 a 9.
(11) Preplatok trov náhrady výkonu trestu z dôchodku
pod¾a odseku 2 ústav odole do piatich pracovných dní
po rozúètovaní pracovnej odmeny po prepustení príjemcovi dôchodku; pri zaokrúh¾ovaní sumy sa postupuje primerane pod¾a odseku 8..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 12.
18. V § 30 ods. 1 sa odkaz 19 nad slovom predpisu
nahrádza odkazom 15c a poznámka pod èiarou k odkazu 19 sa vypúa.
19. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa citácia
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou
zákon è. 355/2007 Z. z..
20. V § 31 odsek 4 znie:
(4) Lekár informuje riadite¾a ústavu o vánom ochorení alebo zranení odsúdeného, ktoré ohrozuje jeho ivot alebo zdravie; riadite¾ ústavu ïalej postupuje pod¾a
osobitného predpisu.21).
21. V § 35 ods. 2 sa slová kninice v ústave nahrádzajú slovami väzenskej kninice.
22. V § 39 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:
oznamova vznik úrazu alebo nebezpeènej udalosti
v súlade so zákonom o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci,.
23. § 39 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) nosi preukaz odsúdeného..
24. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 40a
Preukaz odsúdeného
Preukaz odsúdeného je urèený na identifikáciu odsúdeného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých
práv odsúdeného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Preukaz obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, základné èíslo a èiarový kód
odsúdeného..
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25. V § 42 ods. 2 v druhej vete sa slovo zbor nahrádza slovom ústav a v tretej vete sa za slová § 85,
vkladajú slová § 85a, a slová § 126, sa vypúajú.
26. § 42 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba v priestoroch, kde pracujú odsúdení, plní povinnosti na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s osobitnými predpismi a zmluvou s ústavom..
27. V § 43 odsek 3 znie:
(3) Odsúdený nesmie by kolený na práce s výbuninami, strelnými zbraòami, strelivom a návykovými
látkami a nesmie vykonáva práce s výbuninami,
strelnými zbraòami, strelivom a návykovými látkami.
S inými nebezpeènými látkami27a) môe odsúdený pracova iba vo výnimoènom prípade pod doh¾adom prísluníka zboru alebo zamestnanca zboru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 3 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch..

28. § 45 vrátane nadpisu znie:
§ 45
Pracovná odmena
(1) Odsúdenému patrí pracovná odmena pod¾a druhu vykonávanej práce, odpracovaného èasu alebo normy spotreby práce; za èas, keï odsúdený nepracoval,
mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny. Výku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2) Z hrubej pracovnej odmeny odsúdeného vykonáva a odvádza zbor zráky pod¾a osobitných predpisov;28) zostatok je èistá pracovná odmena, z ktorej sa
vykonávajú zráky, ak zostatok je vyí ako 5 % zo
sumy ivotného minima pod¾a osobitného predpisu,15c)
vo výke a v poradí na úhradu
a) výivného na osoby, voèi ktorým má odsúdený vyivovaciu povinnos vrátane výivného na úhradu nákladov za starostlivos o diea v ústavnej starostlivosti
a výivného na úhradu nákladov za starostlivos
o diea v ochrannej výchove v rozsahu 30 % z èistej
pracovnej odmeny odsúdeného, najviac vak v úhrne
20 % zo sumy ivotného minima pod¾a osobitného
predpisu,15c) prièom táto suma sa zaokrúh¾uje tak, e
halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúh¾ujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov
smerom nahor; zráka sa rozdelí rovnakým dielom na
výivné kadého oprávneného,
b) trov výkonu trestu u odsúdeného
1. bez vyivovacej povinnosti v rozsahu 55 % z èistej
pracovnej odmeny zo sumy neprevyujúcej sumu
ivotného minima pod¾a osobitného predpisu15c)
a zo sumy prevyujúcej sumu ivotného minima
pod¾a osobitného predpisu15c) v rozsahu 20 %
z èistej pracovnej odmeny alebo
2. s vyivovacou povinnosou v rozsahu 45 % z èistej
pracovnej odmeny zo sumy neprevyujúcej sumu
ivotného minima pod¾a osobitného predpisu15c)
a zo sumy prevyujúcej sumu ivotného minima
pod¾a osobitného predpisu15c) v rozsahu 10 %
z èistej pracovnej odmeny,
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c) poh¾adávok na základe rozhodnutia riadite¾a ústavu
voèi odsúdenému
1. bez vyivovacej povinnosti v rozsahu 10 % z èistej
pracovnej odmeny alebo
2. s vyivovacou povinnosou v rozsahu 3 % z èistej
pracovnej odmeny,
d) poh¾adávok ostatných oprávnených vedených voèi
odsúdenému
1. bez vyivovacej povinnosti v rozsahu 18 % z èistej
pracovnej odmeny alebo
2. s vyivovacou povinnosou v rozsahu 5 % z èistej
pracovnej odmeny.
(3) Po vykonaní zráok pod¾a odseku 2 sa zostatok
èistej pracovnej odmeny rozdelí na
a) úloné, ktoré slúi odsúdenému na vykonávanie
potrebných finanèných operácií po prepustení z výkonu trestu v ïalom obèianskom ivote, v rozsahu
1. 5 % z èistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyujúcej sumu ivotného minima pod¾a osobitného predpisu,15c)
2. 40 % z èistej pracovnej odmeny zo sumy prevyujúcej sumu ivotného minima pod¾a osobitného
predpisu,15c)
b) vreckové, ktoré slúi na uspokojovanie osobných potrieb odsúdeného poèas výkonu trestu, v rozsahu
12 %.
(4) Ak výka èistej pracovnej odmeny je niia ako 5 %
zo sumy ivotného minima pod¾a osobitného predpisu,15c) ïalie zráky sa nevykonávajú a jej zostatok sa
pouije pod¾a odseku 2 písm. b).
(5) Pre poradie zráok na úhradu poh¾adávok pod¾a
odseku 2 písm. c) a d) je rozhodujúci deò, keï bolo ústavu doruèené rozhodnutie riadite¾a ústavu, nariadenie výkonu rozhodnutia súdom alebo exekuèný príkaz.
Ak má nieko¾ko poh¾adávok uvedených v odseku 2
písm. c) a d) rovnaké poradie a ak zráka nestaèí na ich
úplné uspokojenie, uspokoja sa pomerne. Poradie, ktoré mala poh¾adávka u predchádzajúceho platite¾a
mzdy, zostáva v ústave nezmenené.
(6) Ak osoba, voèi ktorej bol nariadený výkon rozhodnutia zrákami zo mzdy, nastúpi do výkonu trestu, postupuje sa pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku;29) za
mzdu povinného sa povauje pracovná odmena, ak
z nej mono uspokoji poh¾adávku.
(7) Ak bol odsúdený premiestnený do iného ústavu,
tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrákami z jeho
èistej pracovnej odmeny; zmena ústavu nemá vplyv na
poradie vymáhaných poh¾adávok.
(8) Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa
nepovauje za zmenu platite¾a mzdy pod¾a veobecného predpisu o obèianskom súdnom konaní.29a)
(9) Ustanovenia odsekov 2 a 8 sa primerane vzahujú aj na nemocenské dávky15a) alebo úrazové dávky15b)
odsúdeného.
(10) Odsúdenému nevzniká nárok na minimálnu
mzdu pod¾a osobitného predpisu.30).
Poznámky pod èiarou k odkazom 28, 29 a 29a znejú:

28) Napríklad zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
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a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
) § 293 a 295 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
29a
) Napríklad § 293 a 296 Obèianskeho súdneho poriadku
v znení neskorích predpisov..

29. V § 50 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená d)
a e).
30. § 52 vrátane nadpisu znie:
§ 52
Disciplinárne tresty
(1) Odsúdený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.
(2) Disciplinárnym previnením je zavinené nesplnenie alebo poruenie povinnosti alebo zákazu pod¾a tohto zákona, predpisov na jeho vykonanie alebo ústavného poriadku odsúdeným. Disciplinárnym previnením
je aj konanie, ktoré má znaky priestupku pod¾a osobitných predpisov.33)
(3) Za disciplinárne previnenie mono odsúdenému
uloi tieto disciplinárne tresty:
a) pokarhanie,
b) zákaz telefonického volania a na dobu troch mesiacov,
c) zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej
potreby a iných vecí okrem základných a ïalích potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korepondenciu,
d) umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom èase a na dobu 20 dní,
e) celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu a na
dobu 20 dní,
f) umiestnenie do samoväzby a na dobu 20 dní,
g) prepadnutie veci.
(4) Za konanie, ktoré má znaky priestupku, ktorého
sa odsúdený dopustil poèas výkonu trestu, mono odsúdenému uloi v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi33) tieto tresty:
a) pokarhanie,
b) pokuta,
c) prepadnutie veci..
31. V § 53 sa vypúajú odseky 3 a 5.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3 a odseky 6
a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
32. V § 53 ods. 3 druhá veta znie: Ak pred uloením
disciplinárneho trestu zákazu telefónneho volania bola
odsúdenému udelená disciplinárna odmena pod¾a § 50
ods. 3 písm. c), táto sa vykoná a po vykonaní uloeného disciplinárneho trestu..
33. V § 56 ods. 2 sa slová spáchal disciplinárne previnenie alebo priestupok nahrádzajú slovami sa dopustil konania pod¾a § 52 ods. 2.
34. § 56 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Proti rozhodnutiu o zhabaní veci má odsúdený

Strana 731

a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo
týka, právo do troch dní odo dòa oznámenia tohto rozhodnutia poda sanos, ktorá má odkladný úèinok..
35. V nadpise Tretieho oddielu sa vypúa èiarka
a slovo priestupkoch.
36. § 58 vrátane nadpisu znie:
Konanie o disciplinárnych previneniach
§ 58
(1) O disciplinárnom previnení odsúdeného sa pred
uloením disciplinárneho trestu spíe záznam na predpísanom tlaèive. Zo záznamu musia by zrejmé údaje
o disciplinárnom previnení, najmä oznaèenie miesta,
èasu, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých
bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uloení disciplinárneho trestu sa po jeho vykonaní zaloí
do osobného spisu odsúdeného. Uloenie disciplinárneho trestu, jeho druh, dôvod a dátum uloenia sa zaznamená do osobnej karty odsúdeného.
(2) Pred uloením disciplinárneho trestu musia by
objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia a preukázaná vina odsúdeného. Odsúdenému sa
pred uloením disciplinárneho trestu musí umoni,
aby sa k veci vyjadril.
(3) Vyjadrenie odsúdeného sa uvedie na predpísanom tlaèive a predloí sa mu na podpis. Ak odsúdený
odmietne vyjadrenie podpísa, prísluník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutoènos na predpísanom tlaèive, pripojí dátum, svoj podpis, meno
a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.
(4) Pri rozhodovaní o uloení disciplinárneho trestu
sa prihliada najmä na povahu a závanos disciplinárneho previnenia, spôsob jeho spáchania, následky
a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia,
pohnútky a doterají postoj odsúdeného k plneniu povinností.
(5) Disciplinárny trest mono odsúdenému uloi do
30 dní odo dòa, keï sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýko¾vek prísluník zboru alebo zamestnanec zboru v ústave, najneskôr vak do jedného roka
odo dòa jeho spáchania. Ustanovenie tohto odseku sa
nepouije na konanie o ukladaní sankcie za konanie,
ktoré má znaky priestupku; vtedy sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu.34)
(6) Za disciplinárne previnenie mono odsúdenému
uloi len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa
ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.
(7) Ak nie je disciplinárne previnenie závané alebo
odsúdený sa takéhoto konania dopustil prvýkrát, mono previnenie riei aj pohovorom bez uloenia disciplinárneho trestu; o pohovore prísluník zboru urobí záznam v osobnej karte odsúdeného a na predpísanom
tlaèive..
37. V § 59 odsek 1 znie:
(1) Ak konanie, ktoré má znaky priestupku, spáchané poèas výkonu trestu bolo predmetom preetrovania
iného orgánu, lehota na uloenie disciplinárneho tres-
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tu zaèína plynú dòom, keï sa ktorýko¾vek z prísluníkov zboru s disciplinárnou právomocou dozvedel o výsledku vyetrovania..
38. Za § 59 sa vkladajú § 59a a 59f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 59a
Dôkazné prostriedky
V konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným
prostriedkom vetko, èo môe prispie k objasneniu
skutku, najmä vlastné zistenia prísluníka zboru alebo
zamestnanca zboru, výpoveï odsúdeného alebo inej
osoby, vec, listina a obhliadka. Dôkazy musia by oznaèené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo
moné preveri. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveï
svedka, uvedie sa struèný obsah výpovede s jeho vlastnoruèným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie
skutku, prísluník zboru je oprávnený zaisti vec alebo
listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. Priznanie odsúdeného nezbavuje prísluníkov zboru povinnosti preskúma a dostupnými prostriedkami preveri vetky
okolnosti skutku.
§ 59b
Oznámenie rozhodnutia
(1) Uloenie disciplinárneho trestu sa vykoná rozhodnutím na predpísanom tlaèive. Rozhodnutie sa
oznámi ústnym vyhlásením rozhodnutia odsúdenému
vtedy, ak sa odsúdený vzdá nároku na doruèenie písomného vyhotovenia rozhodnutia; ak odsúdený o to
poiada, doruèí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia.
(2) Odsúdený potvrdí ústne vyhlásenie alebo doruèenie písomne vyhotoveného rozhodnutia podpisom; ak
odmietne, pouije sa postup pod¾a § 58 ods. 3. Deò doruèenia rozhodnutia je dòom jeho oznámenia.
§ 59c
Opravný prostriedok
(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu je sanos.
(2) Odsúdený má právo do troch dní odo dòa oznámenia rozhodnutia o uloení disciplinárneho trestu poda
proti nemu sanos. Odkladný úèinok má len sanos
proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci a ak tak
ustanovuje osobitný predpis.36a)
(3) Proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu prepadnutia veci za disciplinárne previnenie a rozhodnutiu o zhabaní veci môe poda sanos odsúdený a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo
týka.
(4) O sanosti rozhodne do piatich pracovných dní
od jej podania najbliie nadriadený toho, kto sanosou napadnuté rozhodnutie vydal.
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§ 59d
Podanie opravného prostriedku
Sanos proti uloeniu disciplinárneho trestu pod¾a
§ 59c mono poda písomne alebo ústne prísluníkovi
zboru, ktorý disciplinárny trest uloil, alebo jeho nadriadenému. Ak bola sanos podaná písomne, vyznaèí
sa na nej dátum jej prevzatia prísluníkom zboru.
O sanosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlaèive, v ktorom sa uvedú dôvody sanosti
a dátum podania.
§ 59e
Konanie o opravnom prostriedku
(1) Ak je sanos proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu podaná v lehote pod¾a § 59c ods. 2,
prísluník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnú o sanosti proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu, je povinný preskúma najmä, èi sa disciplinárne
previnenie stalo, èi ho spáchal odsúdený, èi skutok je
disciplinárnym previnením. Súèasne preskúma, èi nebola prekroèená disciplinárna právomoc prísluníka
zboru, ktorý disciplinárny trest uloil.
(2) Prísluník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnú
o sanosti proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho
trestu,
a) zamietne sanos, ak bola podaná oneskorene,
b) zamietne sanos, ak je spáchanie disciplinárneho
previnenia odsúdeným a jeho zavinenie preukázané
a uloený disciplinárny trest je úmerný závanosti
spáchaného disciplinárneho previnenia,
c) zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia odsúdeným preukázané, ale
uloený disciplinárny trest je vzh¾adom na závanos spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny,
d) zruí rozhodnutie o uloení disciplinárneho trestu,
ak neboli dostatoène objasnené vetky skutoènosti,
ktoré sú pre uloenie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajie dôkazy pre rozhodnutie nedostatoèné a vráti vec na opätovné disciplinárne
konanie prísluníkovi zboru, ktorý disciplinárny
trest uloil. V ïalom konaní nemôe dôjs k zmene
rozhodnutia v neprospech odsúdeného. Proti novému rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu má
odsúdený právo poda sanos,
e) zruí rozhodnutie o uloení disciplinárneho trestu,
ak nie je preukázané, e sa odsúdený disciplinárneho previnenia dopustil.
§ 59f
Zapoèítanie disciplinárneho trestu
Pri zmene alebo zruení rozhodnutia o uloení disciplinárneho trestu pod¾a § 59e ods. 2 písm. c) a d) sa
pôvodne uloený disciplinárny trest, ak u bol sèasti
vykonaný, zapoèíta do novouloeného disciplinárneho
trestu. Ak zapoèítanie nie je moné, prihliadne sa na
túto skutoènos pri stanovení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:
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36a) Napríklad § 70 Trestného poriadku..

39. V § 60 ods. 1 sa vypúa tretia veta.
40. § 60 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyku disciplinárneho trestu rozhoduje prísluník zboru, ktorý o jeho uloení rozhodol, alebo
prísluník zboru s vyou disciplinárnou právomocou;
záznam o upustení alebo odpustení sa vykoná do osobnej karty odsúdeného..
41. V § 61 odsek 1 znie:
(1) Disciplinárny trest sa zahladí, ak odsúdený po
dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie poiada. Ak bolo odsúdenému uloených viac
disciplinárnych trestov popri sebe, nemono ich zahladi, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho
trestu pod¾a tohto odseku, ak bol uloený..
42. § 74 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Minister je oprávnený vyda súhlas na zriadenie
pecializovaného oddelenia, v ktorom môe by odsúdenej ene na jej iados povolené, aby vo výkone trestu
mala pri sebe a starala sa o svoje diea starie ako jeden
rok spravidla do troch rokov, výnimoène a do piatich
rokov jeho veku; to neplatí, ak diea bolo súdom zverené do starostlivosti inej osoby..
43. V § 75 ods. 6 sa na konci pripája èiarka a tieto slová: ak o to odsúdený poiada..
44. V § 91 ods. 2 sa odkaz 19 nad slovom predpisu
nahrádza odkazom 15c.
45. V § 92 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak odsúdenému, ktorý nemá peòané prostriedky, bola poskytnutá zdravotná starostlivos a z rozpoètu ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peòaný
príspevok pod¾a § 31 ods. 2, je povinný nahradi ju na
základe rozhodnutia riadite¾a ústavu..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
46. V § 92 ods. 3 sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
47. § 93 vrátane nadpisu znie:
§ 93
Spoloèné ustanovenia
(1) Ústav a generálne riadite¾stvo môe trvale upusti
od vymáhania zavinených a zvýených trov spojených
s výkonom trestu
a) odsúdenému, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný vinným a vyhostený alebo
vydaný do cudziny, ak je zrejmé, e vymáhanie zavinených a zvýených trov výkonu trestu by bolo neúèelné a nehospodárne,
b) ak je zrejmé, e suma, ktorá by sa vymohla, nepostaèí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním,
c) ak vymáhanie zavinených a zvýených trov výkonu
trestu je spojené s nadmernými akosami, prièom
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je zrejmé, e ïalie vymáhanie nebude vies ani
k èiastoènému uspokojeniu poh¾adávky,
d) ak je zrejmé, e majetok odsúdeného nepostaèí ani
na èiastoèné uspokojenie poh¾adávky,
e) ak sa v období troch rokov bezprostredne po sebe nasledujúcich a doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
f) ak nemohlo dôjs k uspokojeniu poh¾adávky ani vymáhaním od dedièov odsúdeného.
(2) Ústav a generálne riadite¾stvo trvale upustí od vymáhania zavinených a zvýených trov spojených s výkonom trestu, ak poh¾adávka spojená so zavinenými
a zvýenými trovami výkonu trestu sa premlèala a odsúdený vzniesol námietku premlèania.
(3) Na trvalé upustenie od vymáhania poh¾adávky
vyej ako desanásobok minimálnej mzdy sa vyaduje
súhlas ministerstva.
(4) Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania
poh¾adávky spojenej so zavinenými a zvýenými trovami výkonu trestu musí obsahova najmä právny dôvod
vzniku poh¾adávky, výku poh¾adávky a dôvody upustenia od vymáhania poh¾adávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní; toto
rozhodnutie nie je moné preskúma súdom. Odsúdený sa o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky neupovedomuje.
(5) Pri trvalom upustení od vymáhania poh¾adávok za
náhradu kody na majetku tátu v správe ústavu sa
postupuje primerane pod¾a odsekov 1 a 4.
(6) Ak odsúdený zomrel, pri vymáhaní trov spojených
s výkonom trestu, zvýených trov výkonu trestu
a sumy urèenej na náhradu kody na majetku tátu
v správe ústavu sa postupuje pod¾a Obèianskeho zákonníka.60)
(7) Právo vymáha poh¾adávky na základe rozhodnutí
o zavinených a zvýených trovách výkonu trestu
a sume urèenej na náhradu kody na majetku tátu
v správe ústavu sa premlèí po troch rokoch po uplynutí
lehoty urèenej na splnenie uloenej povinnosti.
(8) Zavinené trovy výkonu trestu, zvýené trovy výkonu trestu a sumy urèené na náhradu kody na majetku
tátu v správe ústavu môe riadite¾ ústavu na písomnú
iados odsúdeného odpusti, ak to vyaduje záujem na
resocializácii odsúdeného alebo jej dovàení.
(9) Rozhodnutie o odpustení poh¾adávky spojenej so
zavinenými a zvýenými trovami výkonu trestu a náhradou kody na majetku tátu v správe ústavu musí
obsahova najmä právny dôvod vzniku poh¾adávky,
výku poh¾adávky a dôvody odpustenia tejto poh¾adávky. Na vydanie rozhodnutia o odpustení poh¾adávky sa
nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní;
toto rozhodnutie nie je moné preskúma súdom..
48. V § 98 sa pred doterají odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie
sa tým aj nemocnica..
Doterajie odseky 1 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
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49. V § 98 odsek 3 znie:
(3) Príbuzenský vzah je blízka osoba povinná preukáza výpisom z matriky, sobánym listom, rodným
listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený il pred nástupom do výkonu trestu ako druh a druka, predloí
druh alebo druka potvrdenie o prihlásení k pobytu
alebo zdie¾aní spoloènej domácnosti s odsúdeným pred
nástupom do výkonu trestu.64).
50. V § 98 ods. 4 sa slová dekompenzaènej cely nahrádzajú slovami kompenzaèné miestnosti.
51. V § 99 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
52. V § 99 odsek 2 znie:
(2) Odsúdený je povinný podrobi sa na výzvu psychologickému vyetreniu psychológovi v ústave a úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikaèných znakov..
53. V § 100 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
a) a c).
54. V § 100 ods. 4 sa vypúajú slová zrákami zo
mzdy alebo prikázaním poh¾adávky.
55. V § 100 v odsekoch 6 a 10 sa za slovo zboru
vkladajú slová alebo ústavu.
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56. V § 100 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Tým
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu
o potových slubách.11a).
57. V § 102 ods. 1 písmená l) a o) znejú:
l) nosení preukazu odsúdeného,
m) urèení výky a náhrade kody na majetku tátu
v správe ústavu,
n) urèení zráok na úhradu zavinených trov výkonu
trestu odsúdených,
o) urèení zráok na úhradu zvýených trov výkonu
trestu odsúdených,.
58. V § 102 sa odsek 1 dopåòa písmenami p) a t), ktoré znejú:
p) urèení zráok na úhradu trov výkonu trestu odsúdených,
q) zrákach z èistej pracovnej odmeny, nemocenských
dávok a úrazových dávok,
r) postupe ústavu s èistou pracovnou odmenou, nemocenskými dávkami a úrazovými dávkami odsúdeného v prípadoch, ak tieto nepodliehajú zrákam,
s) pouití vreckového a úloného,
t) zrákach a rozde¾ovaní dôchodkov odsúdených..
59. V § 102 sa vypúa odsek 3.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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94
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty v znení zákona è. 387/2001 Z. z. a zákona
è. 416/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a vyraïovanie.
2. V § 3 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
c) vyraïovanie zbierkových predmetov,.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 1236/2005 z 27. júna 2005
o obchodovaní s urèitým tovarom, ktorý mono poui na vykonanie trestu smrti, muèenie alebo iné kruté, ne¾udské alebo poniujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7.
2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4;
Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení, nariadenie Komisie
(EHS) è. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie
Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv.
6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, zákon
è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, vyhláka ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu
a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, vyhláka Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky è. 222/1997 Z. z. o zákaze
neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorích predpisov..

4. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Múzeum alebo galéria nesmie nadobúda kúpou
alebo zámenou zbierkové predmety, ktoré sú hnute¾nými
archeologickými nálezmi1a) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo ktoré boli získané trestnou èinnosou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 ods. 5 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu..

5. V § 5 ods. 4 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza slovom alebo a pripája sa slovo straty,.
6. V § 5 ods. 4 písm. d) sa za slovo zámeny vkladá èiarka a vypúa sa slovo alebo.

7. V § 5 ods. 4 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom alebo.
8. V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vydania oprávnenej osobe pod¾a osobitného predpisu.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Napríklad zákon è. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov
niektorých majetkových krívd v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových
krívd spôsobených cirkvám a náboenským spoloènostiam
v znení zákona è. 97/2002 Z. z., Trestný poriadok..

9. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1996 Z. z. nahrádza citáciou v znení neskorích predpisov..
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov..

11. V § 6 ods. 3 písm. a) tvrtý bod znie:
4. do 100 000 kusov zbierkových predmetov sa
musí revízia uskutoèni v úplnosti kadých pä
rokov,.
12. V § 6 ods. 3 sa písmeno a) dopåòa piatym a iestym bodom, ktoré znejú:
5. do 500 000 kusov zbierkových predmetov sa
musí revízia uskutoèni v úplnosti kadých es
rokov,
6. nad 500 000 kusov zbierkových predmetov sa
musí revízia uskutoèni v úplnosti kadých sedem rokov..
13. V § 7 sa za slovo predmety vkladá slovo najmä.
14. Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

4) § 21 a 23 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4a
) Napríklad § 21 a 23 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení neskorích predpisov..

15. V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vyda zriaïovaciu listinu, tatút alebo zakladate¾skú listinu, v ktorej vymedzí odborné zameranie
a pecializáciu múzea alebo galérie,.
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16. V § 9 ods. 2 písm. d) sa za slovo personálnej vkladá èiarka a slovo priestorovej.

kladate¾a v tyroch vyhotoveniach na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3.

17. V § 9 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
f) poiada ministerstvo do 60 dní po zruení múzea alebo galérie o ich výmaz z Registra múzeí a galérií,
g) vyjadri sa k iadosti múzea alebo galérie o povolenie
na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu,.

(5) Doèasný vývoz zbierkového predmetu7) sa realizuje so súhlasom zriaïovate¾a alebo zakladate¾a. Doèasný vývoz zbierkového predmetu je vývoz zbierkového predmetu v trvaní do troch rokov na
prezentaèný, výstavný, vedeckovýskumný a retaurátorský úèel.

18. V § 9 ods. 3 sa v prvej vete slovo zriadením nahrádza slovom zlúèením.
19. Poznámka pod èiarou k odkazu 4d znie:

4d) § 21 ods. 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. V § 10 písm. a) sa slová utvára právne podmienky
na zabezpeèenie a rozvoj múzeí a galérií, nahrádzajú slovami utvára podmienky na zabezpeèenie a rozvoj múzeí
a galérií a podmienky na zabezpeèenie podpory ochrany
zbierkových predmetov,.
21. V § 10 písmeno f) znie:
f) ude¾uje súhlas na zlúèenie alebo zruenie múzea a galérie zriadených alebo zaloených pod¾a § 8 písm. a), b)
a c) alebo na prevod zriaïovate¾skej funkcie dohodou
pod¾a § 9 ods. 3..
22. V § 11 ods. 3 písm. b) sa za slovo oblas vkladá slovo
veobecnej.
23. V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Slovenské technické múzeum a Múzeum Slovenského národného povstania ako celotátne pecializované múzeá sú právnické osoby, ktorých zriaïovate¾om je
ministerstvo. Slovenské technické múzeum v oblasti dejín vedy a techniky a Múzeum Slovenského národného
povstania v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifaistického odboja a slovenskej spoloènosti v rokoch 1938 
1945 sú
a) vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné a kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b) ústredné informaèné, metodické, koordinaèné, vzdelávacie centrá pre múzejnú èinnos..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
24. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty
a galerijnej hodnoty
(1) Vývoz zbierkového predmetu7) vrátane jeho
zámeny8) zaruèujúcej vzájomnos nie je dovolený bez súhlasu prísluného orgánu.
(2) Colný orgán prepustí do reimu vývozu zbierkový
predmet len po predloení povolenia na trvalý vývoz alebo
súhlasu na doèasný vývoz.
(3) Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu
vrátane jeho zámeny vydáva ministerstvo.
(4) Múzeum a galéria predkladajú ministerstvu iados
o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu po predchádzajúcom súhlase zriaïovate¾a alebo za-

(6) Múzeum a galéria predkladajú iados o súhlas
na doèasný vývoz zbierkového predmetu zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi v tyroch vyhotoveniach na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 4. Ak zriaïovate¾ alebo zakladate¾ súhlasí s doèasným vývozom, vydá súhlas na doèasný vývoz zbierkového
predmetu v tyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno
zale ministerstvu.
(7) Múzeum a galéria môe zriaïovate¾a alebo zakladate¾a poiada o zmenu podmienok doèasného
vývozu zbierkového predmetu na tlaèive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 8. Múzeum a galéria predkladá iados v tyroch vyhotoveniach zriaïovate¾ovi
alebo zakladate¾ovi. Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ sa
písomne vyjadrí k iadosti do 15 dní od jej doruèenia.
Ak súhlasí so zmenou podmienok doèasného vývozu,
jedno písomné vyhotovenie súhlasu zale ministerstvu.
(8) Múzeum alebo galéria sú povinné zbierkové
predmety na obdobie doèasného vývozu poisti8a) alebo zabezpeèi iné záruky potrebné na to, aby sa zbierkový predmet neznièil, nepokodil alebo neodcudzil
a aby bol zaruèený spätný dovoz totoného zbierkového predmetu.
(9) Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne
porovna totonos vyvezených a dovezených zbierkových predmetov a do 15 dní po ich spätnom dovoze
písomne informova zriaïovate¾a alebo zakladate¾a
a ministerstvo o tom, v akom stave boli zbierkové
predmety dovezené. Ak sa poèas doèasného vývozu
zbierkový predmet pokodil, znièil, stratil alebo odcudzil, múzeum a galéria neodkladne oznámia túto
skutoènos zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi a ministerstvu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7, 8 a 8a znejú:

7) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb.
Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 222/1997 Z. z.
8
) § 611 Obèianskeho zákonníka.
8a
) § 788 a 828 Obèianskeho zákonníka..

25. V § 16a ods. 5 sa vypúajú slová v iadosti.
26. V § 16a ods. 8 písmeno b) znie:
b) predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty môe by vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku pod¾a osobitného predpisu,8c) .
27. Poznámky pod èiarou k odkazom 8b a 8c znejú:

8b) Zákon è. 49/2002 Z. z. v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
Zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorích
predpisov.
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) § 15 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení zákona è. 479/2005 Z. z..

28. V § 16b ods. 1 sa slová § 16 ods. 7 nahrádzajú slovami § 16 ods. 5 a 7.
29. V § 16b ods. 2 sa slová § 16 ods. 3 a 4 nahrádzajú
slovami § 16 ods. 3.
30. V § 16b odsek 4 znie:
(4) Vydaním povolenia pod¾a § 16 ods. 3 a § 16a ods. 3
alebo súhlasu pod¾a § 16 ods. 5 nie sú dotknuté povinnosti pod¾a osobitných predpisov.9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad zákon è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 34, 35 a 39 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, nariadenie Rady (ES) è. 1236/2005 (Ú. v. EÚ L 200,
30. 7. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) è. 3911/92
z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 395, 31. 12.
1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) è. 752/93
z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) è. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 77, 31. 3. 1993)
v platnom znení..

31. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Kontrola a tátny odborný doh¾ad
(1) Kontrolu11) a tátny odborný doh¾ad nad dodriavaním ustanovení tohto zákona vykonáva ministerstvo.
(2) Ministerstvo je pri výkone tátneho odborného doh¾adu oprávnené
a) vyadova informácie, doklady alebo iné podklady,
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ktoré sa týkajú dodriavania povinností ustanovených týmto zákonom,
b) vstupova do priestorov múzea a galérie, ktoré slúia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových
predmetov,
c) zisova, èi zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzea
alebo galérie, múzeum alebo galéria plní povinnosti pod¾a tohto zákona.
(3) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria sú povinní poskytnú ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súèinnos, a to v rozsahu potrebnom na výkon
tátneho odborného doh¾adu a v lehote urèenej ministerstvom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov..

32. V § 20 ods. 1 sa slová Ministerstvo alebo krajský úrad môu v rámci svojej pôsobnosti pod¾a tohto
zákona uloi pokutu nahrádzajú slovami Ministerstvo uloí pokutu.
33. V § 20 ods. 1 písm. a) sa za písmeno k) vkladá
èiarka a slová a § 15 ods. 4, sa nahrádzajú slovami
§ 15 ods. 4 a § 19 ods. 3,.
34. V § 21 ods. 1 sa vypúajú slová alebo krajský
úrad.
35. V § 21 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
36. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov..

37. Prílohy è. 1 a 7 znejú:
Príloha è. 1
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

REGISTER MÚZEÍ A GALÉRIÍ
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Èíslo iadosti: ...............................

Registraèné èíslo:
iados o registráciu múzea/galérie1)
Oznámenie o zmenách údajov uvedených v iadosti1)

Dátum prijatia iadosti: .........................
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MÚZEUM/GALÉRIA
Názov múzea/galérie:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:2)
Telefón (vrátane smerového èísla):
Fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
Adresa internetovej stránky:
Právna forma organizácie:2)
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):2)
Zodpovedný zamestnanec/vedúci:3)

Nasledujúce údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum alebo galéria súèasou, uvádza múzeum alebo galéria bez
právnej subjektivity.
Názov organizácie:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
Adresa internetovej stránky:
Právna forma organizácie:
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

ZRIAÏOVATE¼/ZAKLADATE¼ MÚZEA/GALÉRIE
Názov:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax:
E-mail:
Adresa internetovej stránky:
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII
Rok zriadenia/zaloenia:
Základný dokument (doloi v prílohe)  druh dokumentu (zriaïovacia listina, zakladate¾ská listina, tatút a pod.),
dátum vydania, miesto vydania:
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Typ múzea/galérie z územného h¾adiska:1)
a) celoslovenské/-á
b) regionálne/-a
c) miestne/-a
Typ múzea/galérie z h¾adiska odborného zamerania a pecializácie:1)
a) múzeum s komplexnou múzejnou/galerijnou dokumentáciou,
b) galéria s komplexnou múzejnou/galerijnou dokumentáciou,
c) pecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch,
d) pecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.
Odborné zameranie a pecializácia múzea/galérie:
Zloky a poboèky múzea/galérie:4)
Poèet expozícií:
Poèet zbierkových predmetov k ....................... :
Spôsob zabezpeèenia ochrany zbierkových predmetov:4)
V .............................. dòa .......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
.........................................................................................
Telefón/fax:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu:
..........................................................................................
Odtlaèok peèiatky zriaïovate¾a/zakladate¾a múzea/galérie:
DOLOKA O REGISTRÁCII (vyplòuje registrujúci orgán)
Registráciu vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 10 zákona è. 115/1998 Z. z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorích predpisov.
Registraèné èíslo:
Dátum zápisu:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca:

1

)
)
3
)
4
)
2

Vhodné vyznaèi.
Uvádza múzeum alebo galéria s právnou subjektivitou.
Uvádza múzeum alebo galéria bez právnej subjektivity.
V prípade potreby uvies v prílohe.

Odtlaèok peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

REGISTER PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Èíslo iadosti: .................................

Dátum prijatia iadosti: ..........................

Registraèné èíslo:

iados o zápis predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty1)
Oznámenie o zmenách údajov uvedených v iadosti1)

ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/SPRÁVCOVI1) PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
Názov alebo meno a priezvisko:
Sídlo alebo adresa trvalého pobytu
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO alebo dátum narodenia:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):

ÚDAJE O PREDMETE MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
Názov a opis:
Poèet kusov v súbore:
(V prípade súboru predmetov uvies poèet kusov a ich zoznam s uvedením názvu a opisu, odborového oznaèenia, lokality, datovania a miesta uloenia v prílohe.)
Odborové oznaèenie predmetu/súboru predmetov:2)
1. antropologický,
2. archeologický,
3. archívny materiál, písomnosti a tlaèe,
4. botanický,
5. entomologický,
6. etnografický,
7. filatelistický,
8. fotografie, filmy, negatívy, diapozitívy, videozáznamy a iné obrazové alebo zvukové médiá,
9. geologický,
10. historický,
11. hudobné nástroje a doplnky, hracie stroje, hudobniny,
12. knihy, inkunábuly a mapy,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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militáriá,
predmet mimoeurópskych kultúr,
mineralogický,
mykologický,
numizmatický,
paleontologický,
petrografický,
prenesené historické stavby,
sakrálny,
technický a priemyselný, dopravné prostriedky,
umelecké remeslá (nábytok, textílie, keramika, sklo, perky a pod.),
výtvarné umenie (ma¾ba, kresba, grafika, plastika, mozaika a pod.),
zoologický,
ïalí3) ...............................................
iný4) ..........................................

Lokalita, z ktorej predmet pochádza:
Datovanie (dátum vzniku/zberu):
Miesto uloenia:

ÚDAJE O IADATE¼OVI4)
Názov alebo meno a priezvisko:
Sídlo alebo adresa trvalého pobytu
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO alebo dátum narodenia:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):

Èestne vyhlasujem, e uvedený predmet/súbor predmetov1) múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je mojím vlastníctvom/vlastníctvom ...................................,1) ktoré som nadobudol/nadobudol do správy1) v súlade so zákonom/v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súhlasím s jeho zápisom do Registra predmetov múzejnej
hodnoty a galerijnej hodnoty a èestne vyhlasujem, e údaje uvádzané v tejto iadosti sú pravdivé.
V ................................. dòa .............................

Podpis vlastníka/správcu:1)
Odtlaèok peèiatky:

DOLOKA O REGISTRÁCII (vyplní registrujúci orgán)
Registráciu vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 10 zákona è. 115/1998 Z. z.
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorích
predpisov.
Registraèné èíslo:
Dátum zápisu:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca:

Odtlaèok peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
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1

)
)
3
)
4
)
5
)
2
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Nevhodné prekrtnú.
Vhodné vyznaèi.
Predmet/súbor predmetov, ktorý nie je vyie uvedený.
Súbor, ktorý obsahuje jednotlivé predmety z rôznych odborov.
Vyplòuje sa, ak iadate¾ nie je totoný s vlastníkom/správcom predmetu.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

IADOS O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ /ZÁMENU1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Èíslo iadosti: ...............................

Dátum prijatia iadosti: .............................

A. VYPÅÒA MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÁ VLASTNÍ / MÁ V SPRÁVE1) ZBIERKOVÝ PREDMET

Názov múzea/galérie, ktorá iada o trvalý vývoz/zámenu:1)
Adresa múzea/galérie
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
IÈO:
Názov, opis a fotografia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) ktorý má by vyvezený:2)
Prírastkové èíslo zbierkového predmetu:
Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo zbierkového predmetu:
Súèasný fyzický stav zbierkového predmetu:2)
Dôvod trvalého vývozu/zámeny:1)
Názov, opis a fotografia predmetu, za ktorý sa zámena uskutoèní:2)

tát vývozu a adresa nového uloenia zbierkového predmetu:
Názov alebo meno a priezvisko a adresa nového vlastníka/správcu1) zbierkového predmetu:
Poèet strán príloh: .........................
V ................................ dòa ......................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
múzea/galérie iadajúcej o trvalý vývoz/zámenu:1)

Odtlaèok peèiatky:
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B. STANOVISKO ZRIAÏOVATE¼A/ZAKLADATE¼A1) K TRVALÉMU VÝVOZU/ZÁMENE1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Názov a sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1)
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1)
(meno a priezvisko, funkcia):
súhlasí/nesúhlasí1)
s trvalým vývozom/zámenou1) zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov.1)
Poèet strán príloh: ..............
V .................................... dòa ..............
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)

Odtlaèok peèiatky:

C. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ/ZÁMENU1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky súhlasí s trvalým vývozom/so zámenou1) zbierkového predmetu/súboru
zbierkových predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu a vydáva povolenie na vývoz.
Poèet strán príloh: .......................
Toto povolenie platí jeden rok odo dòa vydania.
V .................................... dòa ...............
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu:

Odtlaèok peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

D. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
Pri trvalom vývoze predmetu:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje trvalý vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok peèiatky:
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Pri dovoze predmetu, za ktorý sa zámena uskutoèòuje:
Colný úrad (sídlo) ............................................ potvrdzuje dovoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum dovozu predmetu:
Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:
1
2

Odtlaèok peèiatky:

) Nevhodné prekrtnú.
) V prípade potreby uvies v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná tatutárnym orgánom iadate¾a.

Príloha è. 4
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

IADOS O SÚHLAS NA DOÈASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Èíslo iadosti: ...............................

Dátum prijatia iadosti: ...............................

A. VYPÅÒA IADATE¼  MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÁ IADA O SÚHLAS NA DOÈASNÝ VÝVOZ
Názov a adresa múzea alebo galérie
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
IÈO:
Názov a opis zbierkového predmetu:
Poèet kusov zbierkových predmetov:1)
Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo zbierkového predmetu:
Súèasný fyzický stav zbierkového predmetu:
Poistná hodnota zbierkového predmetu:
Poistenie alebo iné záruky:
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Úèel doèasného vývozu:2)
a) prezentaèný (názov a organizátor prezentácie),
b) výstavný (názov a organizátor výstavy),
c) retaurátorský,
d) vedeckovýskumný.
tát a miesto doèasného vývozu zbierkového predmetu:
Názov alebo meno a priezvisko a adresa príjemcu zbierkového predmetu:
Trvanie doèasného vývozu od ............................ do ............................
V ................................ dòa ......................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu múzea/galérie
iadajúcej o doèasný vývoz:

Odtlaèok peèiatky:

B. VYPÅÒA ZRIAÏOVATE¼ ALEBO ZAKLADATE¼
SÚHLAS NA DOÈASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Názov a sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a2)
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
IÈO:
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
vydáva súhlas na doèasný vývoz
zbierkového predmetu (názov a èíslo)
......................................................................................................................................................................./
zbierkových predmetov v poète ........ kusov pod¾a zoznamu1) v rozsahu ....... strán uvedeného v prílohe2)
do (tát) ....................................... v termíne od ....................... do ..................... .
V ................................ dòa ......................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:2)

C. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU:
Pri doèasnom vývoze zbierkového predmetu:

Odtlaèok peèiatky:
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Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje doèasný vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok peèiatky:

Pri spätnom dovoze zbierkového predmetu:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje spätný dovoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum spätného dovozu predmetu:
Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok peèiatky:

1

) V prípade viacerých zbierkových predmetov priloi ich zoznam s uvedením evidenèného alebo inventárneho èísla v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
2
) Nevhodné prekrtnú.

Príloha è. 5
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

KATEGÓRIE PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY,
KTORÉ NIE SÚ ZACHOVÁVANÉ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII A NA KTORÉ SA VZAHUJE
OSOBITNÝ REIM PRÁVNEJ OCHRANY VO VZAHU K ZAHRANIÈIU
Kategória predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

1. Archeologické predmety starie ako 50 rokov, ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,
b) archeologických lokalít,
c) archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súèasou umeleckých, historických alebo náboenských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
3. Obrazy a ma¾by a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, iné ako tie,
ktoré sú zahrnuté do kategórie 4 alebo 5, vytvorené výhradne ruène, akouko¾vek technikou a na akomko¾vek materiáli, starie ako 50 rokov a nepatriace ich
autorom.
4. Akvarely, gvae a pastely vytvorené výhradne ruène a na akomko¾vek materiáli, starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2, a kresby vytvorené výhradne ruène, akouko¾vek technikou a na akomko¾vek materiáli, starie ako
50 rokov a nepatriace ich autorom.

Nomenklatúrne zatriedenie
tovaru pod¾a Spoloèného
colného sadzobníka
9705 00 00
9706 00 00
9705 00 00
9706 00 00
9701

9701 1000
6914
9701
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Kategória predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

Nomenklatúrne zatriedenie
tovaru pod¾a Spoloèného
colného sadzobníka
6. Originály rytín, grafík, sieotlaèí a litografií s ich príslunými toèkami a orikapitola 49
ginály plagátov starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
9702 00 00
8442 50 99
7. Originály sôch alebo súsoí (plastík) a kópie vytvorené rovnakým postupom
9703 00 00
ako originál, starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom okrem tých, ktoré
sú uvedené v kategórii 1.
8. Fotografie a filmy a ich negatívy starie ako 50 rokov a nepatriace ich auto3704
rom.
3705
3706
4911 91 80
9702 00 00
9. Inkunábuly (prvotlaèe) a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
10. Knihy starie ako 50 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok.
9705 00 00
9706 00 00
11. Tlaèené mapy starie ako 50 rokov.
9706 00 00
12. Archívy a ich akéko¾vek èasti akéhoko¾vek druhu a na akomko¾vek médiu
3704
starie ako 50 rokov.
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
13. a) Zbierky a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo
9705 00 00
z anatomických zbierok,

b) zbierky historického, paleontologického, etnografického, numizmatického
alebo filatelistického významu.
14. Dopravné prostriedky starie ako 75 rokov.

9705 00 00
9705 00 00
kapitoly 86  89

15. Akéko¾vek iné staroitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 a 14.
a) staré od 50 do 100 rokov:
hraèky a hry

kapitola 95

výrobky zo skla

7013

predmety zo základných kovov

9705

úitkové predmety z umelých materiálov

9705

striebrotepecké a zlatotepecké predmety

7114

nábytok

kapitola 94

optické, fotografické alebo kinematografické prístroje

kapitola 90

hudobné nástroje

kapitola 92

hodiny a hodinky a ich èasti

kapitola 91
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Kategória predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

Nomenklatúrne zatriedenie
tovaru pod¾a Spoloèného
colného sadzobníka
kapitola 44

predmety z dreva
keramické výrobky  predmety z porcelánu a hrnèiarske výrobky

gobelíny a iné staroitné dekoraèné textílie vyrobené rôznymi technikami,
sakrálne textílie, odevy a odevné doplnky
koberce

kapitola 69
6913
6914
kapitola 58
5805 00 00
kapitola 57

tapety

4814

zbrane

kapitola 93

b) starie ako 100 rokov

9706 00 00
Príloha è. 6
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

IADOS O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY
A GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÝ NIE JE ZACHOVÁVANÝ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII
Èíslo iadosti: ...........................

Dátum prijatia iadosti: ..............................
Dátum doruèenia odborného potvrdenia: ..........................

A. VYPÅÒA IADATE¼  VLASTNÍK/SPRÁVCA1) PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Dátum narodenia a èíslo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
zastúpený iadate¾om2)
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Dátum narodenia a èíslo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
Príjemca (názov alebo meno a priezvisko, adresa a krajina urèenia vývozu):
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B. PREDMET MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
OPIS PREDMETU
Názov, oznaèenie a druh:
Kategória predmetu (pod¾a prílohy è. 5 k zákonu è. 115/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov):
Lokalita, z ktorej predmet pochádza:
Datovanie a slohové zaradenie:
Autor, výrobca:
Technika a materiál:
Rozmery alebo hmotnos:
Hodnota (v národnej mene):
Iné identifikaèné znaky (signatúra, nápis, výrobná znaèka, punc a ich umiestnenie):
Fyzický stav (úplnos, pôvodnos, materiálno-technický stav, rekontrukcia, retaurovanie, konzervovanie, odborné
oetrenie):
Prísluenstvo (opis, poèet):
Fotografia farebná (najmenej 9 ´ 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie  predná a zadná strana,
pri skriòovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)
Èestne vyhlasujem, e uvedený predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorý chcem trvalo vyviez do zahranièia, je mojím vlastníctvom/vlastníctvom ..................................., 1) ktoré som nadobudol/nadobudol do správy1)
v súlade so zákonom/v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a vetky údaje v iadosti sú pravdivé.
Týmto iadam o vydanie povolenia na trvalý vývoz.
Poèet strán príloh:3) ..........................
V ................................ dòa ......................

Podpis vlastníka/správcu1)
predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty alebo iadate¾a:
Odtlaèok peèiatky, ak je iadate¾om
právnická osoba:

C. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY ALEBO GALERIJNEJ HODNOTY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty (názov, oznaèenie, druh, kategória pod¾a prílohy è. 5 k zákonu è. 115/1998 Z. z. v znení neskorích
predpisov)
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
uvedeného v iadosti èíslo ............................ zo dòa ................................. .
Poèet strán príloh: ........................
V Bratislave dòa ....................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca:

Odtlaèok peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Toto povolenie platí jeden rok odo dòa vydania.
Pokodené alebo opravované tlaèivo nie je platné.
Vo veciach vývozu a colných poplatkov rozhodujú colné orgány.

D. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
Pri trvalom vývoze predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje trvalý vývoz predmetu/súboru predmetov1) v poète .........
kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok peèiatky:

1

) Nevhodné prekrtnú.
) Vypåòa sa v prípade, e iados nepredkladá vlastník/správca1) predmetu. V prílohe musí by priloené splnomocnenie na zastupovanie.
3
) V prípade potreby mono údaje uvies v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná vlastníkom/správcom alebo iadate¾om.
2

Príloha è. 7
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

OZNÁMENIE O DOÈASNOM VÝVOZE PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY
ALEBO GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÝ NIE JE ZACHOVÁVANÝ V MÚZEU
ALEBO V GALÉRII
Vlastník/správca alebo vývozca1) predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:
Názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
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Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
oznamuje doèasný vývoz
a) predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty1)
(názov, opis predmetu a fotografia predmetu):
alebo
b) predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty1) v poète ............ kusov pod¾a zoznamu2) s poètom .................
strán uvedeného v prílohe.
Úèel doèasného vývozu:1)
a) prezentaèný,
b) výstavný,
c) retaurátorský,
d) vedeckovýskumný.
Trvanie doèasného vývozu od .............................. do .............................
Príjemca (názov alebo meno a priezvisko, adresa a krajina urèenia doèasného vývozu):
V ............................... dòa .....................

Podpis vlastníka/správcu alebo vývozcu
predmetu múzejnej hodnoty
alebo galerijnej hodnoty:
Odtlaèok peèiatky,
ak je vývozcom právnická osoba:

POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
A. Pri doèasnom vývoze predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje doèasný vývoz predmetu/súboru predmetov1) v poète
......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok peèiatky:

B. Pri spätnom dovoze predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje spätný dovoz predmetu/súboru predmetov1) v poète .........
kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum spätného dovozu predmetu:
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Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:
1
2

Odtlaèok peèiatky:

) Vhodné vyznaèi.
) V prípade súboru predmetov priloi ich zoznam s uvedením názvov a opisov spolu s fotodokumentáciou predmetov v prílohe. Kadá
strana zoznamu musí by signovaná podpisom vlastníka/správcu/vývozcu..

38. Za prílohu è. 7 sa vkladá príloha è. 8, ktorá znie:

Príloha è. 8
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 94/2008 Z. z.

IADOS O ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Èíslo iadosti: ...........................

Dátum prijatia iadosti: .............................

(k iadosti è. .................., ku ktorej bol dòa ...................... vydaný súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu
pod¾a § 16 ods. 5 zákona è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty v znení neskorích predpisov).

A. VYPÅÒA MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÉ/-Á IADA ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU
ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Názov a adresa múzea alebo galérie
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
IÈO:
ktoré/-á na základe vyie citovanej iadosti dostalo/-a súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu, iada o nasledujúcu zmenu podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu:
(zmena doby vývozu, zmena príjemcu/príjemcov zbierkového predmetu, zmena krajiny/krajín urèenia a iné dôvody1)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
V ................................ dòa ......................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu múzea/galérie:

Odtlaèok peèiatky:
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B. VYPÅÒA ZRIAÏOVATE¼ ALEBO ZAKLADATE¼ MÚZEA ALEBO GALÉRIE
Názov a sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a2)
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
IÈO:
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
súhlasí
so zmenou podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu/zbierkových predmetov2)
k iadosti è. ..................., ku ktorej bol dòa ................. vydaný súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu/zbierkových predmetov2) pod¾a § 16 ods. 5 zákona è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov
múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty v znení neskorích predpisov
na základe iadosti múzea/galérie2)
.........................................................................................................................................................................
V ............................... dòa .....................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:2)
1
2

Odtlaèok peèiatky:

) Múzeum alebo galéria uvedie dôvod zmeny podmienok doèasného vývozu.
) Nevhodné prekrtnú..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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95
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 17 ods. 7 a § 161 ods. 4 a 14 zákona è. 315/2001 Z. z.
o Hasièskom a záchrannom zbore v znení zákona è. 561/2005 Z. z.
výnos zo 14. marca 2008 è. p.: PHZ-157/2008, ktorým sa dopåòa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. apríla 2006 è. p.: PHZ-255/KP-2006 o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní
a o rekondiènom pobyte v Hasièskom a záchrannom zbore (oznámenie è. 243/2006 Z. z.).
Keïe zákonom è. 519/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol transformovaný pracovný pomer zamestnanca Horskej záchrannej sluby na sluobný pomer,
novela výnosu upravuje podrobnosti o prijímacom konaní a výberovom konaní okrem Hasièského a záchranného
zboru aj v Horskej záchrannej slube, ako aj podrobnosti o poskytovaní rekondièného pobytu prísluníkom Hasièského a záchranného zboru a prísluníkom Horskej záchrannej sluby.
Výnos nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.
Výnos je uverejnený v èiastke 21/2008 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

