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232
ZÁKON
z 21. mája 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z. a zákona è. 102/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
a) na zákazku, ktorej hlavným úèelom je umoni verejnému obstarávate¾ovi poskytovanie alebo prevádzkovanie verejnej telekomunikaènej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných
telekomunikaèných sluieb,.
2. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
b) na zákazku, ktorej predmet tvoria utajované skutoènosti, alebo ak sa pri jej plnení musia poui osobitné bezpeènostné opatrenia na základe zákona, alebo
ak si to vyaduje ochrana bezpeènostných záujmov
Slovenskej republiky,.
3. V § 1 ods. 2 sa vypúa písmeno u) vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 6a.
4. V § 1 ods. 3 písm. a) sa ruí èiarka na konci odseku
a pripájajú sa tieto slová: a odborná èinnos fyzickej
osoby alebo právnickej osoby na úèely tátnej expertízy
pod¾a osobitného predpisu,6aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6aa znie:

6aa) § 10 ods. 5 zákona è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
v znení zákona è. 260/2007 Z. z..

5. § 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý vrátane poznámky
pod èiarou k odkazu 6a znie:
(4) Tento zákon sa nevzahuje na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisovòa s poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti
pod¾a osobitného predpisu.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 7 ods. 1 a 3 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

6. V § 4 ods. 2 písm. a) a c) sa suma 154 000 EUR
nahrádza sumou 133 000 EUR.
7. V § 4 ods. 3 sa suma 2 000 000 Sk nahrádza sumou 60 000 EUR a suma 12 000 000 Sk sa nahrádza sumou 360 000 EUR.

8. V § 4 ods. 4 sa suma 1 000 000 Sk nahrádza sumou 30 000 EUR a suma 4 000 000 Sk sa nahrádza
sumou 120 000 EUR.
9. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo alebo vkladajú
slová z väèej.
10. V § 7 písm. a) druhom bode sa suma 154 000
EUR nahrádza sumou 206 000 EUR.
11. V § 7 písm. b) sa suma 4 000 000 Sk nahrádza
sumou 120 000 EUR a suma 1 000 000 Sk sa nahrádza sumou 30 000 EUR.
12. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová obstarávate¾ pod¾a
písmena a) v celom texte ustanovenia nahrádzajú slovami verejný obstarávate¾  .
13. V § 18 ods. 2 sa za slovom kódovania vkladajú
slová a ifrovania.
14. V § 18 ods. 3 sa slová k dispozícii v elektronickej
forme, nahrádzajú slovami vydávané v elektronickej
podobe, a slová v písomnej forme sa nahrádzajú slovami v listinnej podobe.
15. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Pri zadávaní zákaziek na poskytnutie sluieb
uvedených v prílohe è. 3, ak
a) predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om sa rovná alebo je vyia ako 200 000 000 Sk a odo dòa zavedenia
eura v Slovenskej republike rovná alebo vyia ako
6 000 000 EUR, sa pouijú postupy zadávania podlimitných zákaziek; verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pole oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikaènému úradu a úradu pod¾a § 22 a 23,
b) predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávate¾om je niia ako finanèný limit
uvedený v písmene a) a súèasne je rovnaká alebo
vyia ako finanèný limit uvedený v § 4 ods. 2
písm. e), sa pouijú postupy zadávania podprahových zákaziek; verejný obstarávate¾ urèí technické
poiadavky pod¾a § 34 a pole oznámenie o výsledku
verejného obstarávania publikaènému úradu a úradu pod¾a § 22 a 23,
c) predpokladaná hodnota zákazky zadávaná obstarávate¾om je niia ako finanèný limit uvedený v písmene a) a súèasne je rovnaká alebo vyia ako finanèný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. f), sa pouijú
postupy zadávania podprahových zákaziek; obstarávate¾ urèí technické poiadavky pod¾a § 34 a pole
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oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikaènému úradu a úradu pod¾a § 22 a 23..
16. V § 26 ods. 1 písm. a) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo za
trestný èin zaloenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny.
17. V § 26 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno g).
18. V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závané poruenie odborných povinností, ktoré
dokáe verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ preukáza..
19. V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: nie starím ako tri mesiace.
20. V § 26 ods. 2 sa vypúa písmeno f).
21. § 26 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
(5) Za závané poruenie odborných povinností na
úèely tohto zákona sa rozumie najmä úèas na dohode
obmedzujúcej súa9a) vo verejnom obstarávaní, a iné
hrubé poruenie práva alebo hrubé poruenie zmluvných povinností, ktoré mono preukáza koneèným
rozhodnutím prísluného orgánu verejnej moci. Lehota
pod¾a odseku 1 písm. g) plynie odo dòa, kedy sa rozhodnutie stane koneèným.
(6) Koneèným rozhodnutím prísluného orgánu verejnej moci na úèely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie prísluného správneho orgánu, proti ktorému nie je moné poda alobu,
b) právoplatné rozhodnutie prísluného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná aloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola aloba
proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
(7) Podmienku úèasti týkajúcu sa osobného postavenia pod¾a odseku 1 písm. g) spåòa aj ten, komu nebola
uloená pokuta alebo mu bola uloená zníená pokuta
pod¾a osobitného predpisu.9b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 4 ods. 3 písm. f) zákona è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 465/2002 Z. z.
9b
) § 38 ods. 11 a 12 zákona è. 136/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

22. V § 28 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa slová iný verejný obstarávate¾  nahrádzajú slovami tento verejný obstarávate¾ .
23. § 35 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú by ani
poiadavky urèené na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzaèa alebo záujemcu..
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24. V § 36 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: a odo dòa zavedenia eura v Slovenskej republike nesmie by vyia ako 300 000 EUR.
25. V § 39 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Elektronická ponuka musí by predloená
v oznámených formátoch kódovania a ifrovania dokumentov a komunikaèných formátoch. Obsah ponuky
mono sprístupni a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
(4) Ponuka predloená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a) vráti uchádzaèovi neotvorená, ak je doruèená v listinnej podobe,
b) nesprístupní, ak je predloená v elektronickej podobe.
(5) Uchádzaè môe predloi iba jednu ponuku.
Uchádzaè nemôe by v tom istom postupe zadávania
zákazky èlenom skupiny dodávate¾ov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèi ponuku predloenú uchádzaèom, ktorý je súèasne èlenom skupiny dodávate¾ov..
26. V § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak je ponuka predloená elektronicky, otváraním
ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèi uchádzaèa, ak
nedodral postupy pod¾a § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je moné sprístupni..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
27. V § 42 ods. 2 posledná veta znie: Vysvetlením
ponuky nemôe dôjs k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovauje odstránenie zrejmých chýb v písaní a poèítaní..
28. V § 42 odsek 4 znie:
(4) Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy poskytnuté uchádzaèom. Komisia vylúèi ponuku, ak
a) uchádzaè nepredloí písomné vysvetlenie v lehote
troch pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti
o vysvetlenie, ak komisia neurèí dlhiu lehotu alebo
b) predloené vysvetlenie nie je v súlade s poiadavkou
pod¾a odseku 2 alebo 3..
29. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa dopåòa citácia: § 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona
è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách
mimo èasu vojny a vojnového stavu..
30. § 91 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Verejný obstarávate¾ môe vyhradi právo úèasti
len záujemcom, ktorí majú tatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska..
31. V § 97 ods. 1 sa suma 12 000 000 Sk nahrádza
sumou 360 000 EUR.
32. V § 98 ods. 1 sa suma 12 000 000 Sk nahrádza
sumou 360 000 EUR.
33. V § 99 odsek 3 znie:
(3) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ uverejní na svojej internetovej stránke. Výzvu na
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predkladanie ponúk mono po takomto uverejnení posla najmenej trom vybratým záujemcom..
34. V § 104 ods. 2 písm. a) sa suma 154 000 EUR
nahrádza sumou 133 000 EUR.
35. V § 112 sa za písmenom m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
n) zverejòuje na svojej internetovej stránke oznámenia
pod¾a § 58 ods. 2 a § 88 ods. 2,
o) zverejòuje na svojej internetovej stránke informácie
o podnikate¾och, o ktorých konaní sa koneèným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej
súa9a) vo verejnom obstarávaní, v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky,.
Doterajie písmeno n) sa oznaèuje ako písmeno p).
36. § 113 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Úrad vydáva vestník v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Vydavate¾ zabezpeèí zhodu listinnej
podoby a elektronickej podoby vestníka. Ak je znenie
obidvoch podôb odliné, je záväzná listinná podoba
vestníka..
37. V § 125 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) kto sa bezdôvodne nezúèastnil preskúania po písomnej výzve úradu..
38. V § 127 ods. 1 posledná veta znie: Odborne spôsobilá osoba je povinná zúèastni sa na výzvu úradu
prekolenia a preskúania..
39. V § 130 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
ods. 1.
40. V § 132 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a spåòa podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní
pod¾a § 26 ods. 1.
41. V § 134 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ods. 1.
42. V § 136 ods. 5 posledná veta znie: Právo poda
námietky pod¾a § 138 zaniká, ak iados o nápravu nebola doruèená verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 7 v lehote uvedenej v odseku 3..
43. V § 138 odsek 8 znie:
(8) Kontrolovaný je povinný doruèi úradu písomné
vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu
v origináli do dvoch pracovných dní odo dòa doruèenia
námietok. Doruèením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie
rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení pouitých
na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný nedoruèí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam
s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v uvedenej lehote,
úrad vydá rozhodnutie o preruení konania o námietkach, ktorým kontrolovanému nariadi doruèi úradu
písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením
predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatoènej lehote urèenej úra-
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dom. Preruenie konania o námietkach trvá, a kým
nepominú prekáky, pre ktoré sa toto konanie preruilo. Od vydania rozhodnutia o preruení konania o námietkach do doruèenia písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota pod¾a
§ 139 ods. 5 neplynie. Kontrolovaný môe nahliada do
kompletnej dokumentácie v origináli doruèenej úradu
na úèely plnenia si povinností pri uplatnení revíznych
postupov..
44. V § 138 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
(12) Odkladný úèinok námietok na konanie kontrolovaného pod¾a odseku 10 alebo 11 nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov pod¾a tohto zákona..
Doterajie odseky 12 a 18 sa oznaèujú ako odseky
13 a 19.
45. V § 138 ods. 17 písm. a) sa suma 60 000 Sk nahrádza sumou 1 800 EUR, suma 250 000 Sk sa nahrádza sumou 7 500 EUR, suma 20 000 Sk sa nahrádza sumou 600 EUR a suma 120 000 Sk sa
nahrádza sumou 3 600 EUR.
46. V § 138 ods. 17 písm. b) sa suma 20 000 000 Sk
nahrádza sumou 600 000 EUR.
47. V § 138 odsek 18 znie:
(18) Kaucia je príjmom tátneho rozpoètu dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým
boli námietky navrhovate¾a zamietnuté, inak úrad vráti kauciu najneskôr do 30 dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia..
48. V § 138 sa vypúa odsek 19.
49. V § 139 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) zruí rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia splnenia
podmienok úèasti, a ak je to potrebné aj rozhodnutie
kontrolovaného o vylúèení uchádzaèa, záujemcu
alebo úèastníka, rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo úèastníkov alebo rozhodnutie
kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a súèasne nariadi znovu vyhodnoti splnenie podmienok úèasti..
50. V § 139 odsek 5 znie:
(5) Úrad rozhodne o námietkach pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a c) a e) a g) do 14 dní od doruèenia námietok úradu,
b) odseku 1 písm. d) bezodkladne,
c) odsekov 2 a 4 do 30 dní od doruèenia námietok úradu..
51. V § 140 odsek 1 znie:
(1) Námietky nemono poda
a) pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok
pod¾a § 137 ods. 2 písm. b),
b) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,
c) proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk..
52. V § 140 ods. 3 sa za slovo doruèenia vkladajú
slová úèastníkom konania.
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53. V § 146 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak úrad poèas kontroly pod¾a odseku 1 vydá
predbené opatrenie pod¾a § 138 ods. 11 a nepostupuje
pod¾a § 139, rozhodnutím zruí rozhodnutie o predbenom opatrení..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5 .
54. V § 147 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov..
55. V § 149 sa sumy 500 000 Sk nahrádzajú sumami 15 000 EUR a suma 10 000 Sk sa nahrádza sumou 300 EUR.
56. V § 149 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Za
deò, kedy sa úrad dozvedel o poruení zákona, sa povauje deò prerokovania protokolu o výkone kontroly..
57. § 152 vrátane nadpisu znie:
§ 152
Postup pri posudzovaní èinnosti
pod¾a § 8 ods. 3 a 9
(1) Ak existuje odôvodnený predpoklad, e niektorá
z èinností uvedených v § 8 ods. 3 a 9 je priamo vystavená hospodárskej súai na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup, môe poda vecne prísluný orgán tátnej správy prostredníctvom úradu alebo obstarávate¾
iados o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii.
(2) iados o rozhodnutie pod¾a odseku 1 musí ma
predpísané náleitosti26) a uvedú sa v nej vetky podstatné skutoènosti týkajúce sa najmä právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo dohôd súvisiacich s posúdením, èi je prísluná èinnos uvedená
v § 8 ods. 3 a 9 priamo vystavená hospodárskej súai
na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
(3) Vecne prísluný orgán tátnej správy je povinný
v prípade poiadavky obstarávate¾a vykonávajúceho
niektorú èinnos uvedenú v § 8 ods. 3 a 9 alebo v prípade poiadavky Európskej komisie posúdi, èi vo vzahu k tejto èinnosti existuje odôvodnený predpoklad
pod¾a odseku 1.
(4) Ak iados o rozhodnutie podáva obstarávate¾, zale kópiu iadosti úradu a vecne príslunému orgánu
tátnej správy.
(5) Obstarávate¾ nepostupuje pod¾a tohto zákona pri
zadávaní zákazky súvisiacej s èinnosou pod¾a § 8
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ods. 3 a 9 odo dòa úèinnosti rozhodnutia Európskej
komisie, na ktorého základe je èinnos pod¾a § 8 ods. 3
a 9 vyòatá z pôsobnosti tohto zákona alebo odo dòa
nasledujúceho po uplynutí lehoty ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak Európska komisia
v tejto lehote nerozhodla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Rozhodnutie Komisie è. 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v èlánku 30
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi
v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy
a potových sluieb (Ú. v. EÚ L 7, 11. januára 2005, s. 7)..

58. V § 153 sa za slová § 130, vkladajú slová § 132
ods. 3,.
59. Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 155a
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. júla 2008
(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, súa návrhov alebo koncesia, ktorá sa vyhlásila do 30. júna 2008, sa dokonèí
pod¾a doterajích predpisov.
(2) Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázate¾ne zaèalo do 30. júna 2008, sa dokonèí pod¾a
doterajích predpisov.
(3) V konaní, ktoré zaèal úrad do 30. júna 2008, sa
postupuje pod¾a doterajích predpisov.
(4) V konaní, ktoré zaène úrad po 1. júli 2008 a vzahuje sa na verejné obstarávanie pod¾a odsekov 1 a 2, sa
postupuje pod¾a doterajích predpisov.
(5) Doterajie ustanovenia týkajúce sa závaného poruenia odborných povinností sa pouijú na prípady,
ktorých sa uchádzaèi dopustili pred 1. júlom 2008..
60. Suma 236 000 EUR sa v celom texte zákona nahrádza sumou 206 000 EUR.
61. Suma 473 000 EUR sa v celom texte zákona nahrádza sumou 412 000 EUR.
62. Suma 5 923 000 EUR sa v celom texte zákona
nahrádza sumou 5 150 000 EUR.
63. V prílohe è. 1 sa tabu¾ka a text nahrádzajú tabu¾kou a textom, ktoré znejú:
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STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)

Oddiel
45

ODDIEL F
Skupina

Trieda

45.1

Predmet
Stavebné práce

NACE1)
STAVEBNÍCTVO
Poznámky
Tento oddiel zahàòa
výstavbu nových budov a diel,
renovácie a bené opravy

Príprava staveniska
45.11

Demolaèné práce
a búranie budov;
zemné práce

Kód CPV
45000000

45100000
Táto trieda zahàòa
 búranie budov a ïalích stavieb
 vyèisovanie stavenísk
 zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenánych jám, odstraòovanie horniny, odstraòovacie práce
atï.
 prípravu miesta pre abu:
 odkrývanie nadloia a ïalia úprava a prípravu loiskových území
a nálezísk

45110000

Táto trieda tie zahàòa
 odvodnenie staveniska
 odvodnenie po¾nohospodárskej alebo
lesnej pôdy

45.12

Prieskumné vrty
a prieskumné vrtné
práce

Táto trieda zahàòa
 prieskumné vrty, prieskumné vrtné
práce a odber vzoriek z vrtného jadra
na stavebné, geofyzikálne, geologické
alebo podobné úèely

45120000

Táto trieda nezahàòa
 håbenie vrtov na abu ropy alebo plynu, pozri 11.20
 vàtanie vodných studní, pozri 45.25
 håbenie banských ácht, pozri 45.25
 prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20
45.2

Práce na kompletnej
alebo èiastoènej
stavbe; stavebné
ininierstvo

V prípade akéhoko¾vek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa pouije názvoslovie NACE.

45200000
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ODDIEL F
Skupina

Trieda
45.21

NACE1)
STAVEBNÍCTVO
Predmet
Poznámky
Veobecná výstavba Táto trieda zahàòa
budov
 výstavbu vetkých druhov budov, výa stavebno-ininierstavbu ininierskych stavieb
ske práce
 mosty, vrátane visutých mostov pre
dia¾nice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh
 dia¾kové potrubia, komunikaèné
a elektrické vedenia
 mestské potrubné siete, mestské komunikaèné a elektrické vedenia
 doplnkové práce v mestách
 kompletovanie a montá prefabrikovaných kontrukcií na mieste
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Kód CPV
45210000
okrem
-45213316
45220000
45231000
45232000

Táto trieda nezahàòa
 sluby súvisiace s abou ropy a plynu,
pozri 11.20
 montá kompletných prefabrikovaných
kontrukcií z nebetónových èastí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28
 stavebné práce, iné ako výstavba budov,
pri výstavbe tadiónov, bazénov, telocvièní, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných portových zariadení, pozri
45.23
 stavebnointalaèné práce, pozri 45.3
 dokonèovacie práce, pozri 45.4
 architektonické a ininierske èinnosti,
pozri 74.20
 riadenie projektov výstavby, pozri 74.20
45.22

Montá strených
kontrukcií
a pokrývaèské
práce

Táto trieda zahàòa
 montá striech
 kladenie strených krytín
 izolovanie proti vode

45261000

45.23

Výstavba dia¾nic,
ciest, letiskových
plôch a portovísk

Táto trieda zahàòa
 výstavbu dia¾nic, ulíc, ciest, ïalích
cestných komunikácií a komunikácií
pre chodcov
 výstavbu elezníc
 výstavbu vzletových a pristávacích dráh
na letiskách
 stavebné práce, iné ako výstavba budov,
pri výstavbe tadiónov, bazénov, telocvièní, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných portových zariadení
 nanáanie vodorovného dopravného
znaèenia na cestách a parkoviskách

45212212
a DA03
45230000
okrem
-45231000
-45232000
-45234115

Táto trieda nezahàòa
 prípravné zemné práce, pozri 45.11
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Trieda
45.24

45.25

NACE1)
STAVEBNÍCTVO
Predmet
Poznámky
Výstavba vodných
Táto trieda zahàòa
diel
výstavbu:
 vodných ciest, prístavov a rieènych hrádzí, rekreaèných (pribrených) prístavov, plavebných komôr atï.
 priehrad a hrádzí
 bagrovanie pod vodou
 podzemné práce
Ostatné
pecializované
stavebné práce

Táto trieda zahàòa
 stavebné èinnosti pecializujúce sa na
jeden aspekt spoloèný pre rozlièné druhy kontrukcií, ktoré si vyadujú odborné schopnosti alebo peciálne zariadenia:
 stavbu základov, vrátane pilotáe
 vàtanie a stavbu studní na vodu, håbenie ácht
 montá kovových kontrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby
 ohýbanie ocele
 murovanie a pokladanie kameòov
 montá a demontá leení a pracovných ploín, vrátane prenájmu leení
a pracovných ploín
 stavbu komínov a priemyselných pecí
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Kód CPV
45240000

45250000
45262000

Táto trieda nezahàòa
 prenájom leení bez montáe a demontáe, pozri 71.32
45.3

Stavebnointalaèné
práce
45.31

Elektrointalaèné
práce

45300000
Táto trieda zahàòa
 intaláciu do budov alebo iných stavieb:
 elektrického vedenia
 telekomunikaèných systémov
 elektrických vykurovacích systémov
 antén na obytné domy
 poiarnych poplaných systémov
 bezpeènostných systémov proti vlámaniu
 výahov a pohyblivých schodov
 bleskozvodov atï.

45213316
45310000
okrem
-45316000
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Oddiel
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ODDIEL F
Skupina

Trieda
45.32

Predmet
Izolaèné práce
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NACE1)
STAVEBNÍCTVO
Kód CPV
Poznámky
45320000
Táto trieda zahàòa
 intaláciu tepelnej a zvukovej izolácie
a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb
Táto trieda nezahàòa
 izoláciu proti vode, pozri 45.22

45.33

Intalatérske práce

45330000
Táto trieda zahàòa
 intaláciu do budov alebo iných stavieb:
 kanalizácie a sanitárneho vybavenia
 montá plynovodu
 vykurovacích, ventilaèných, chladiacich alebo klimatizaèných zariadení
a vedení
 zavlaovacích systémov
Táto trieda nezahàòa
 intaláciu elektrických
systémov, pozri 45.31

45.34

45.4

Ostatné
stavebnointalaèné
práce

vykurovacích

45234115
Táto trieda zahàòa
 intaláciu svetelných a signalizaèných 45316000
systémov na cestách, elezniciach, letis- 45340000
kách a v prístavoch
 intaláciu armatúr a pevného prísluenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené

Kompletizaèné
stavebné práce

45400000

45.41

Omietkarské práce

45410000
Táto trieda zahàòa
 nanáanie vnútorných alebo vonkajích
omietok alebo tukovaných omietok,
vrátane pletivových materiálov pod
omietku

45.42

Stolárske práce

45420000
Táto trieda zahàòa
 intaláciu dverí, okien, okenných rámov
a zárubní, sektorových kuchýò, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných
materiálov nepochádzajúcich z vlastnej
výroby
 dokonèovanie interiéru, ako sú stropy,
drevené obloenie stien, posuvné prieèky atï.
Táto trieda nezahàòa
 kladenie parkiet a iných podlahových
krytín z dreva, pozri 45.43

Strana 1878

Oddiel

ODDIEL F
Skupina

Zbierka zákonov è. 232/2008

Trieda
45.43

45.44

NACE1)
STAVEBNÍCTVO
Predmet
Poznámky
Obkladanie stien
Táto trieda zahàòa
a kladenie
 dládenie, obkladanie, veanie alebo
podlahových krytín
upevòovanie v budovách alebo iných
stavbách:
 keramických, betónových obkladaèiek alebo dlaby, alebo obkladaèiek
a dlaby z tesaného kameòa
 parkiet a inej podlahovej krytiny
z dreva
 kobercov a linolea, vrátane krytiny
z gumy alebo z umelej hmoty
 podlahovej krytiny alebo obkladov
stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice
 tapiet
Maliarske,
natieraèské
a sklenárske práce

Táto trieda zahàòa
 vnútorne a vonkajie ma¾ovanie a natieranie budov
 ma¾ovanie a natieranie ininierskych
stavieb
 intaláciu skla, zrkadiel atï.
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Kód CPV
45430000

45440000

Táto trieda nezahàòa
 montá okien, pozri 45.42
45.45

Iné kompletizaèné
a dokonèovacie
stavebné práce

Táto trieda zahàòa
 montá súkromných bazénov
 èistenie parou, pieskovanie a podobné
èinnosti na exteriéroch budov
 iné kompletizaèné a dokonèovacie stavebné práce inde neuvedené

45212212
a DA04
45450000

Táto trieda nezahàòa
 èistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70
45.5

45.50

1

45500000

Prenájom
stavebných
alebo demolaèných
strojov a zariadení
s obsluhou
Prenájom
stavebných
alebo demolaèných
strojov a zariadení
s obsluhou

Táto trieda nezahàòa
 prenájom stavebných a demolaèných
strojov a zariadení bez obsluhy, pozri
71.32

4550000

) Nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90 z 9. októbra 1990 o tatistickej klasifikácii ekonomických èinností v Európskom spoloèenstve (Ú. v.
ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) è. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v.
ES L 83, 3. 4.1993, s. 1)..
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64. V prílohe è. 2 sa tabu¾ka a text nahrádzajú tabu¾kou a textom, ktoré znejú:

PRIORITNÉ SLUBY
Kategória èíslo
1.

Predmet
Opravy a údrba

Referenèné èíslo
CPC1)
6112, 6122, 633, 886

Referenèné èíslo CPV
Od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem
50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
a od 51000000-9 do 51900000-1

2.

Sluby pozemnej dopravy2),
vrátane sluieb
pancierových automobilov
a kuriérskych sluieb
okrem prepravy potových
zásielok

712 (okrem 71235),
7512, 87304

Od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6)
a od 64120000-3 do 64121200-2

3.

Sluby osobnej a nákladnej
leteckej dopravy okrem
prepravy potových zásielok

73 (okrem 7321)

Od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem
60411000-2, 60421000-5)
a 60500000-3
od 60440000-4 do 60445000-9

4.

Pozemná a letecká preprava
potových zásielok2)

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2,
60421000-5

5.

Telekomunikaèné sluby

752

Od 64200000-8 do 64228200-2,
72318000-7 a
od 72700000-7 do 72720000-3

6.

Finanèné sluby
a) poisovacie sluby
b) bankové a investièné
sluby3)

Ex 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66720000-33)

7.

Poèítaèové a súvisiace
sluby

84

Od 50310000-1 do 50324200-4
od 72000000-5 do 72920000-5
(okrem 72318000-7 a
od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4

8.

Výskum a vývoj4)

85

Od 73000000-2 do 73436000-7 (okrem
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9.

Úètovnícke sluby,
audítorské sluby a vedenie
úètovných kníh

862

Od 79210000-9 do 79223000-3

Prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky

864

Od 79300000-7 do 79330000-6,
a 79342310-9, 79342311-6

10.
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11.

Poradenstvo pre
manament5)
a súvisiace sluby

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0
od 79400000-8 do 79421200-3
a
79342000-3, 79342100-4, 79342300-6,
79342320-2, 79342321-9, 79910000-6,
79991000-7
98362000-8

12.

Architektonické sluby;
ininierske sluby
a integrované ininierske
sluby; urbanistické
plánovanie a záhradná
architektúra; súvisiace
vedecké a technické
poradenstvo, technické
testovania a analýzy

867

Od 71000000-8 do 71900000-7
(okrem 71550000-8)
a 79994000-8

13.

Reklamné sluby

871

Od 79341000-6 do 79342200-5 (okrem
79342000-3 a 79342100-4

14.

Upratovanie budov
a správa budov

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6
a od 90900000-6 do 90924000-0

15.

Tlaèiarenské a publikaèné
sluby za poplatok alebo na
základe zmluvy

88442

Od 79800000-2 do 79824000-6
a od 79970000-6 do 79980000-7

16.

Likvidácia odpadovej vody
a odpadu; sanitárne
a podobné sluby

94

Od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem
90712200-3
od 90910000-9 do 90920000-2
a 50190000-3, 50229000-6
50243000-0

1

) Nomenklatúra CPC (doèasná verzia) pouitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
) Okrem sluieb elezniènej dopravy spadajúcich do kategórie 18 CPC prov.
3
) Okrem zmlúv na finanèné sluby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finanèných
nástrojov a sluieb centrálnej banky. Tie okrem zmlúv o kúpe alebo nájme pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnute¾ností
alebo práv k nim akýmiko¾vek finanènými prostriedkami; avak zmluvy na finanèné sluby uzatvorené v rovnakom èase, pred alebo po
kúpnej zmluve alebo zmluve o nájme v akejko¾vek forme sa pouijú postupy pod¾a tohto zákona.
4
) Okrem zmlúv na výskum a vývoj iných ako zmlúv, pri ktorých prospech vyuíva výhradne verejný obstarávate¾ a/alebo obstarávate¾ na
plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, e poskytnutá sluba je v plnom rozsahu financovaná verejným obstarávate¾om
a/alebo obstarávate¾om.
5
) Okrem rozhodcovských a zmierovacích konaní.
2

V prípade akéhoko¾vek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC..
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65. V prílohe è. 3 sa tabu¾ka a text nahrádzajú tabu¾kou a textom, ktoré znejú:

NEPRIORITNÉ SLUBY
Kategória èíslo
17.

Referenèné èíslo
CPC1)

Predmet obstarávania

Referenèné èíslo CPV

Hotelové a retauraèné
sluby

64

Od 55100000-1 do 55524000-9
a od 98340000-8 do 98341100-6

18.

eleznièná doprava

711

Od 60200000-0 do 60220000-6

19.

Vodná doprava

72

Od 60600000-4 do 60653000-0
a od 63727000-1 do 63727200-3

20.

Podporné a pomocné
dopravné sluby

74

Od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 a od
63727000-1 do 63727200-3)
a 98361000-1

21.

Právnické sluby

861

Od 79100000-5 do 79140000-7

22.

Umiestòovanie
a poskytovanie2)
pracovníkov

872

Od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0)
a od 98500000-8 do 98514000-9

23.

Vyetrovacie
a bezpeènostné sluby
okrem sluieb obrnených
automobilov

873 (okrem 87304)

Od 79700000-1 do 79723000-8

24.

Vzdelávanie a profesionálne
vzdelávanie

92

Od 80100000-5 do 80660000-8 (okrem
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25.

Zdravotnícke a sociálne
sluby

93

79611000-0 a od 85000000-9 do
85323000-9 (okrem 85321000-5
a 85322000-2

26.

Rekreaèné, kultúrne
a portové sluby3)

96

Od 79995000-5 do 79995200-7,
a od 92000000-1 do 92700000-8 (okrem
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27.

Ostatné sluby

1

) Nomenklatúra CPC (doèasná verzia) pouitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
) Okrem pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu.
3
) Okrem zmlúv na nadobúdanie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu urèeného na televízne alebo rozhlasové
vysielanie a zmlúv o vysielacom èase.
2

V prípade akéhoko¾vek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC..
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Èl. II
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z. a zákona è. 594/2007 Z. z. sa mení
takto:
§ 86c znie:
§ 86c
Na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
ktoré uzatvára zdravotná poisovòa s poskytovate¾mi
zdravotnej starostlivosti pod¾a § 7 ods. 1 a 3, sa nevzahujú osobitné predpisy o verejnom obstarávaní.99).
Èl. III
Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z.,
zákona è. 664/2007 Z. z. a zákona è. 86/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 druhá veta znie: Súèasti dia¾nic môe
dia¾nièná spoloènos, v prípade koncesných ciest tát
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alebo koncesionár vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy pod¾a osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom, prenecha do nájmu 6) na dobu
urèitú, najviac na 30 rokov.7).
2. V § 6 ods. 3 a 4 sa slová základného imania nahrádzajú slovom majetku.
3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a
Nehnute¾nosti vo vlastníctve tátu a správe ministerstva, ktoré budú pouité na plnenie úloh dia¾niènej
spoloènosti pod¾a § 12 ods. 1, môu by pouité ako nepeòaný vklad do základného imania dia¾niènej spoloènosti. V takomto prípade povinnos ministerstva ako
správcu majetku tátu tento majetok uíva aspoò pä
rokov odo dòa jeho nadobudnutia pod¾a osobitného
predpisu10a) zaniká dòom rozhodnutia ministerstva
o vloení týchto nehnute¾ností ako nepeòaného vkladu do základného imania dia¾niènej spoloènosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2008 okrem
bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú
úèinnos dòom zavedenia eura v Slovenskej republike,
a bodov 63 a 65, ktoré nadobúdajú úèinnos 15. septembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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233
ZÁKON
z 22. mája 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii
èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z.
o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Inováciou sa rozumie
a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo
zdokonalená sluba, ktoré sú uplatnite¾né na trhu
a zaloené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo
podnikate¾skej èinnosti,
b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribuèná metóda vrátane podstatných zmien techniky,
zariadenia alebo softvéru,
c) nový spôsob organizácie v podnikate¾skej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajích vzahov,
d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných
skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv
z licenèných zmlúv,
f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
g) zlepenie kontrolných a skúobných metód v procese výroby a v slubách,
h) zvýenie kvality práce a bezpeènosti práce,
i) zníenie negatívneho vplyvu na ivotné prostredie,
j) úèinnejie vyuívanie prírodných zdrojov a energie..
2. V § 4 ods. 4 sa vypúajú slová so sídlom na území
Slovenskej republiky a slová fyzická osoba sa nahrádzajú slovami fyzická osoba  podnikate¾.
3. V § 4 ods. 5 a 6 sa slová fyzická osoba nahrádzajú
slovami fyzická osoba  podnikate¾.
4. V § 7 sa v úvodnej vete vypúajú slová so sídlom
na území Slovenskej republiky a slová fyzické osoby
sa nahrádzajú slovami fyzické osoby  podnikatelia.

§ 7a
Centrum excelentnosti výskumu
Centrum excelentnosti výskumu je oznaèenie právnickej osoby,
a) ktorá vykonáva výskum prevane v jednom odbore
vedy a techniky pod¾a § 6 ods. 3,
b) ktorá sa zúèastòuje na rieení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, ktoré vnikli na
základe medzinárodných zmlúv alebo medzivládnych dohôd,
c) ktorá sa zúèastòuje na rieení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej
únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov
v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu
a vývoja,
d) ktorej výsledky výskumu sú vyuívané vo vysokokolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
e) ktorá zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu
s ukonèeným tretím stupòom vysokokolského
vzdelávania,
f) ktorej stav technickej infratruktúry výskumu spåòa poiadavky pre splnenie cie¾ov projektov základného výskumu,
g) ktorej výsledky výskumu sú porovnate¾né s výsledkami základného výskumu dosahovanými v inom
èlenskom táte Európskej únie alebo v inom zmluvnom táte Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a vajèiarskej konfederácie (ïalej len
èlenský tát) pod¾a § 26a ods. 7 písm. a) a b).
§ 7b
pecializovaná organizácia vedy a techniky
(1) pecializovaná organizácia vedy a techniky je obchodná spoloènos,9a) ktorej hlavnou èinnosou je podpora èinností zameraných na prenos výsledkov aplikovaného výskumu alebo výsledkov vývoja do praxe
a poskytovanie vedecko-technických sluieb pod¾a § 8
ods. 2 a pod¾a § 24 ods. 1 písm. e).

5. V § 7 písm. c) sa vypúajú slová a fyzické osoby
okrem fyzických osôb uvedených v písmene d).

(2) pecializované organizácie vedy a techniky sú
a) vedecko-technologický park,
b) výskumno-vývojové centrum,
c) technologický inkubátor.

6. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

(3) pecializovaná organizácia vedy a techniky pod¾a
odseku 2 písm. a) a c) poskytuje najmä
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výrobné priestory alebo administratívne priestory,
administratívne sluby a materiálne sluby,
technickú infratruktúru,
informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum
a vývoj a o odberate¾och výsledkov výskumu a vývoja.

(4) Vedecko-technologický park uskutoèòuje najmä
podporu komerèného uplatnenia výsledkov výskumu
a vývoja v praxi prostredníctvom malých podnikate¾ov
alebo stredných podnikate¾ov, ktorí sú jeho súèasou.
Výsledky výskumu a vývoja získava vedecko-technologický park vlastnou èinnosou alebo zmluvne od osôb
uvedených v § 7.
(5) Výskumno-vývojové centrum zabezpeèuje vyuitie výsledkov výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou pod¾a § 7 písm. b) a d) vo vlastnej výrobnej
praxi. Zakladate¾mi a spoloèníkmi výskumno-vývojového centra sú podnikate¾9) a právnická osoba pod¾a § 7
písm. b) a d), ktorej výsledky výskumu a vývoja sa
budú vyuíva vo výrobnej praxi výskumno-vývojového
centra.
(6) Technologický inkubátor vytvára podporné prostredie pre zaèínajúcich malých podnikate¾ov, ktorí vyuívajú výsledky výskumu a vývoja pre inováciu tovarov a sluieb alebo samy vykonávajú výskum a vývoj.
Technologický inkubátor poskytuje zaèínajúcim malým podnikate¾om okrem podpory pod¾a odseku 3 aj
a) poradenstvo pri zaèiatku podnikania,
b) sprostredkovanie finanènej podpory,
c) konzultaèné sluby pre prenos technológií do praxe,
d) organizovanie seminárov a kolení,
e) sluby pre podporu exportu.
(7) Technologický inkubátor poskytuje podporu zaèínajúcim malým podnikate¾om najviac tri roky od získania ich oprávnenia podnika.
(8) Vznik pecializovaných výskumných a vývojových
pracovísk na vysokých kolách upravuje osobitný
predpis.9b)
(9) Podpora pecializovaných organizácií vedy a techniky z prostriedkov tátneho rozpoètu sa uskutoèòuje
pod¾a § 16 ods. 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
9b
) § 39a zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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nancovania úèasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie
v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov tátneho
rozpoètu..
11. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo kolstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne vyuívanie
prostriedkov tátneho rozpoètu vynakladaných na
vedu a techniku a koordinuje èinnos ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých kôl pri príprave a uskutoèòovaní tátnej vednej a technickej politiky a pri príprave návrhu rozpoètu verejnej správy
a návrhu zákona o tátnom rozpoète za oblas vedy
a techniky na prísluný rok okrem výskumu a vývoja
zameraného na zabezpeèenie obrany tátu a bezpeènosti tátu..
12. V § 10 ods. 3 písmeno d) znie:
d) schva¾uje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpoèet Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane jeho rozdelenia pod¾a
§ 12 ods. 2 písm. a) a c),.
13. V § 10 ods. 3 písm. l) sa slová fyzických osôb nahrádzajú slovami fyzických osôb  podnikate¾ov.
14. V § 10 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú tieto
slová: a podmienky na popularizáciu vedy a techniky
a výsledkov výskumu a vývoja.
15. V § 10 sa odsek 3 dopåòa písmenami p) a s), ktoré
znejú:
p) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na finanèné zabezpeèenie èlenstva Slovenskej republiky
v centrách výskumu a vývoja Európskej únie a v medzinárodných centrách výskumu a vývoja ako súèas národného programu rozvoja vedy a techniky,
r) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na úèas
Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpeèenie spolufinancovania úèasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie
v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov tátneho
rozpoètu,
s) zabezpeèuje kontrolu dodriavania etických noriem
vo výskume a vývoji..

7. V § 8 ods. 1 sa slová fyzickými osobami nahrádzajú slovami fyzickými osobami  podnikate¾mi.

16. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová fyzickým osobám
nahrádzajú slovami fyzickým osobám  podnikate¾om.

8. V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: a
programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

17. V § 11 ods. 3 sa slová fyzických osôb nahrádzajú slovami fyzických osôb  podnikate¾ov.

9. V § 9 písm. d) sa vypúajú slová a èlenov rád tátnych programov.

18. V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
c) projektov v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráci, projektov v rámci úèasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu
a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu
a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu..

10. V § 9 písmeno g) znie:
g) schva¾uje v rámci svojich kompetencií dvojstranné
a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, èlenstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
úèas Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpeèenie spolufi-

19. V § 12 ods. 7 druhá veta znie: Poskytnutie fi-
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nanèných prostriedkov na rieenie projektu v rámci
programu agentúry schva¾uje rada agentúry na základe posúdenia projektu pod¾a § 19 najviac na tyri roky,
ak doba rieenia programu agentúry je pä rokov;
v ostatných prípadoch na dobu najviac tri roky..
20. V § 16 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Podmienkou poskytnutia finanèných
prostriedkov zo tátneho rozpoètu na úèelovú formu
podpory pod¾a odseku 2 písm. a) je osvedèenie o spôsobilosti vykonáva výskum a vývoj (ïalej len osvedèenie
o spôsobilosti) pod¾a § 26a ods. 11 alebo 12 alebo doklad o spôsobilosti vykonáva výskum a vývoj vydaný
prísluným orgánom pod¾a právnych predpisov èlenského tátu..
21. V § 16 sa odsek 4 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) projektov výskumu a vývoja zameraných na zabezpeèenie obrany tátu a bezpeènosti tátu..
22. V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Z výdavkov na výskum a vývoj môe ministerstvo
kolstva hradi vecné alebo finanèné ocenenie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja alebo kolektívov zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja za mimoriadne
výsledky vo výskume a vývoji..
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
23. V § 16 sa odsek 7 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) poskytovanie finanèných prostriedkov na prevádzku
infratruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutoèòujúcim výskum a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi..
24. V § 16 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý
znie:
(12) Finanèné prostriedky na prevádzku infratruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutoèòujúcim výskum a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými
orgánmi pod¾a odseku 7 písm. c), poskytuje ich zriaïovate¾ pod¾a osobitného predpisu.24a).
Doterají odsek 12 sa oznaèuje ako odsek 13.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

25. V § 17 ods. 3 písm. d) a ods. 8 sa slová fyzickými
osobami alebo nahrádzajú slovami fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce, fyzickými osobami  podnikate¾mi a.
26. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa citácia
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..
27. V § 18 ods. 2 písm. e) sa za slová dobu rieenia
projektov vkladajú slová nie dlhiu ako tyri roky,.
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28. V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a h), ktoré znejú:
f) poiadavku na preukázanie osvedèenia o spôsobilosti
iadate¾a a ïalích spolupríjemcov na vykonávanie
výskumu a vývoja pod¾a § 26a ods. 11 alebo 12,
g) poiadavku na preukázanie zmluvy o budúcej zmluve o vyuití výsledkov rieenia projektu v praxi medzi
iadate¾om a odberate¾om výsledkov rieenia projektu pri projektoch, ktorých rieenie bude ma priame
vyuitie v praxi,
h) poiadavku na predloenie èestného vyhlásenia iadate¾a, e informáciu o technickej infratruktúre výskumu a vývoja, ktorú vybuduje z poskytnutých
prostriedkov tátneho rozpoètu alebo z prostriedkov
Európskej únie,27a) poskytne na zverejnenie na Centrálnom informaènom portáli pre vedu, techniku
a inovácie (ïalej len centrálny informaèný portál)..
Doterajie písmená f) a l) sa oznaèujú ako písmená i)
a o).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 2 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z..

29. V § 18 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Agentúra môe vyhlási otvorenú verejnú výzvu,
ktorá neobsahuje dátum predloenia iadosti. Ak verejná výzva neobsahuje dátum predloenia iadosti, je
agentúra povinná zabezpeèi priebené hodnotenie iadostí, najmenej vak trikrát roène.
(4) Na verejnú výzvu na rieenie projektu výskumu
a vývoja zameraného na zabezpeèenie obrany tátu
a bezpeènosti tátu sa odsek 2 písm. f) a h) nevzahuje..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
30. V § 18 ods. 6 sa slová odseku 2 písm. k) nahrádzajú slovami odseku 2 písm. n) a slová odseku 2
písm. j) sa nahrádzajú slovami odseku 2 písm. m).
31. V § 19 ods. 1 sa slová § 18 ods. 2 písm. h) nahrádzajú slovami § 18 ods. 2 písm. k).
32. V § 19 ods. 2 sa slová § 18 ods. 2 písm. i) nahrádzajú slovami § 18 ods. 2 písm. l).
33. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie: Poskytovate¾ nezabezpeèuje posudky k tej
iadosti, ktorej premetom je zabezpeèenie spolufinancovania u rieeného projektu komunitárneho programu Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo
projektu v rámci iniciatívy Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu medzinárodného programu výskumu a vývoja alebo projektu v rámci medzinárodného centra výskumu a vývoja..
34. V § 19 ods. 4 sa za slová Odborný orgán vkladajú slová pod¾a odseku 2.
35. V § 19 ods. 5 sa slová orgánu poskytovate¾a nahrádzajú slovom poskytovate¾ovi.
36. V § 19 ods. 6 sa slová uvedie v hodnotiacej správe nahrádzajú slovami zverejní pod¾a § 18 ods. 6.
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37. V poznámke pod èiarou k odkazu 28 sa citácia
§ 226 Zákonníka práce. nahrádza citáciou § 226
a 228a Zákonníka práce..
38. V § 20 ods. 4 sa slová aspoò 0,5 % nahrádzajú
slovami najviac 0,5 % .
39. V § 20 ods. 6 sa slová § 16 ods. 7 nahrádzajú slovami § 16 ods. 9.
40. V § 22 odsek 2 znie:
(2) V rámci národného programu rozvoja vedy
a techniky sa v tátnom rozpoète rozpoètujú finanèné
prostriedky na agentúru, na tátne programy výskumu
a vývoja, na tátne programy rozvoja infratruktúry výskumu a vývoja, na èlenské príspevky Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
na zabezpeèenie úloh ministerstva kolstva v oblasti
vedy a techniky a na ostatné aktivity v oblasti vedy
a techniky financované z prostriedkov tátneho rozpoètu okrem finanèných prostriedkov pod¾a § 16 ods. 7
písm. b) a c) a finanèných prostriedkov urèených na výskum a vývoj v oblasti zameranej na zabezpeèenie obrany tátu a bezpeènosti tátu.34).
41. § 22 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) V prostriedkoch tátneho rozpoètu na agentúru
pod¾a odseku 2 sú osobitne rozpoètované prostriedky
na rieenie projektov pod¾a § 12 ods. 2..
42. V § 25 ods. 4 v tretej vete sa slová sú najmenej
dvaja nahrádzajú slovami môu by najviac dvaja.
43. V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: a
prostredníctvom centrálneho informaèného portálu.
44. V § 26 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Centrálny informaèný portál je informaèný systém ministerstva kolstva na poskytovanie sluieb a informácií v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom
spoloèného prístupového miesta v sieti internet.
(3) Informaèný systém a centrálny informaèný portál
sú informaèným systémom verejnej správy.34a)
(4) Informaèný systém a centrálny informaèný portál
je administratívnym zdrojom pod¾a osobitného predpisu.34b).
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 8.
Poznámky pod èiarou k odkazom 34a a 34b znejú:

34a) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z.
34b
) § 2 písm. k) a § 13 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike..

45. V § 26 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) informácie o stave infratruktúry výskumu a vývoja,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
46. V § 26 odsek 6 znie:
(6) Správcom informaèného systému a centrálneho
informaèného portálu je ministerstvo kolstva, ktoré
zodpovedá za tvorbu informaèného systému a za tvorbu centrálneho informaèného portálu, pravidelnú ak-
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tualizáciu
informácií
a
prostredníctvom internetu..

ich

sprístupòovanie

47. V § 26 ods. 7 sa slová fyzické osoby nahrádzajú
slovami fyzické osoby  podnikatelia a slová v rozsahu pod¾a odseku 2 sa nahrádzajú slovami a pre centrálny informaèný portál v rozsahu pod¾a odseku 5.
48. V § 26 ods. 7 sa slová v rozsahu pod¾a odseku 2
nahrádzajú slovami a pre centrálny informaèný portál
v rozsahu pod¾a odseku 5 kadoroène v termíne do 30.
apríla.
49. Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 26a
Hodnotenie spôsobilosti
na vykonávanie výskumu a vývoja
(1) Úèelom hodnotenia spôsobilosti osôb pod¾a § 7 na
vykonávanie výskumu a vývoja (ïalej len hodnotenie
spôsobilosti), ktorým sa poskytuje podpora na výskum a vývoj pod¾a § 16 ods. 2 písm. a), je hodnoti kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnos pouitia poskytnutých finanèných prostriedkov.
(2) Odborným hodnotite¾ským orgánom ministerstva
kolstva, ktorý vykonáva hodnotenie spôsobilosti, je
hodnotite¾ská komisia, ktorá sa skladá z predsedu,
podpredsedu a ïalích èlenov (ïalej len èlen komisie),
ktorých vymenúva a odvoláva minister kolstva na základe návrhov ústredných orgánov, v ktorých zriaïovate¾skej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby pod¾a § 7 písm. a) uskutoèòujúce výskum
a vývoj, na základe návrhov orgánov reprezentácie vysokých kôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych zdruení zamestnávate¾ov.
(3) Hodnotite¾ská komisia má 15 èlenov, z ktorých
desa èlenov sú zástupcovia aplikovaného výskumu,
zástupcovia vývoja a zástupcovia podnikate¾skej sféry.
Za èlena hodnotite¾skej komisie môe by vymenovaná
len bezúhonná fyzická osoba pod¾a § 14 ods. 3. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie
starím ako tri mesiace.
(4) Funkèné obdobie èlena hodnotite¾skej komisie je
esroèné. Na èlena hodnotite¾skej komisie sa primerane vzahuje § 27 ods. 1 a 3. Na zánik èlenstva v hodnotite¾skej komisii sa primerane vzahuje § 14 ods. 6.
(5) Hodnotite¾ská komisia posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu výskumnej a vývojovej èinnosti a podmienky, v ktorých sa táto èinnos vykonáva.
(6) Podrobnosti o zloení hodnotite¾skej komisie, jej
èinnosti a o spôsobe jej rokovania upraví tatút, ktorý
schva¾uje ministerstvo kolstva.
(7) Ukazovatele pre hodnotenie spôsobilosti hodnotite¾skou komisiou sú najmä
a) publikaèná èinnos v Slovenskej republike, v èlenskom táte Európskej únie a v inom táte a citácie
z publikaènej èinnosti v Slovenskej republike,
v èlenskom táte Európskej únie a v inom táte,
b) prihláky patentov a patenty udelené v Slovenskej
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
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republike, v èlenskom táte Európskej únie35a)
a v inom táte,
zapísané a realizované úitkové vzory v Slovenskej
republike, v èlenskom táte Európskej únie a v inom
táte,
licencie na úitkové vzory, patenty a know-how
v Slovenskej republike, v èlenskom táte Európskej
únie a v inom táte,
výka finanèných prostriedkov získaných v súaiach vypísaných na úèelovú podporu výskumu a vývoja,
úèas na rieení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi
alebo spoloèenskej praxi,
úèas na rieení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci
komunitárnych programov Európskej únie v oblasti
výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív
Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
úèas na rieení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
zabezpeèovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
certifikát kvality riadenia v príslunej oblasti výskumu a vývoja.

(8) Minister kolstva môe upravi rozsah a truktúru ukazovate¾ov pod¾a odseku 7 s prihliadnutím na zaradenie hodnotenej osoby do sektora výskumu a vývoja
pod¾a § 7.
(9) Na právnické osoby pod¾a § 7 písm. b) a organizácie Slovenskej akadémie vied sa odseky 1 a 8 nevzahujú.
(10) Hodnotite¾ská komisia je oprávnená pre plnenie
svojich úloh poadova od hodnotenej osoby informácie, podklady a súèinnos, ktoré sú nevyhnutné pre jej
èinnos.
(11) Hodnotenie spôsobilosti sa vykonáva na základe
iadosti právnickej osoby zriadenej ústredným orgánom tátnej správy a osôb pod¾a § 7 písm. c) a d) (ïalej
len iadate¾ o hodnotenie spôsobilosti). Ministerstvo
kolstva na základe hodnotenia spôsobilosti pod¾a odseku 7 vydáva iadate¾ovi o hodnotenie spôsobilosti
osvedèenie o spôsobilosti a tým oprávnenie uchádza
sa o podporu výskumu a vývoja pod¾a § 16 ods. 3.
(12) Ministerstvo kolstva vydá právnickým osobám
pod¾a § 7 písm. b) a organizáciám Slovenskej akadémie
vied osvedèenie o spôsobilosti na základe hodnotenia
vykonaného pod¾a osobitných predpisov.35b)
(13) Platnos osvedèenia o spôsobilosti je es rokov od
jeho vydania.
(14) Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu iadosti iadate¾a o hodnotenie spôsobilosti a obsahu podkladov pre hodnotenie
spôsobilosti ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kolstva.
(15) Hodnotenie spôsobilosti pod¾a odsekov 1 a 13 sa
nevzahuje na osoby vykonávajúce výskum a vývoj zameraný na zabezpeèenie obrany tátu a bezpeènosti
tátu.

Strana 1887

(16) Ministerstvo kolstva osvedèenie o spôsobilosti
odníme, ak
a) dodatoène zistí, e iadate¾ o hodnotenie spôsobilosti poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b) drite¾ osvedèenia o spôsobilosti závaným spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c) drite¾ osvedèenia o spôsobilosti prestal spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(17) Osvedèenie o spôsobilosti zaniká
a) smrou fyzickej osoby, ktorá je drite¾om osvedèenia
o spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za màtveho,
b) zánikom právnickej osoby, ktorá je drite¾om osvedèenia o spôsobilosti,
c) uplynutím jeho platnosti.
§ 26b
Prijímanie cudzincov
na úèely výskumu a vývoja
(1) Dohodou o hosovaní sa cudzinec, ktorý nie je obèanom èlenského tátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného èlenského tátu, zaväzuje vykonáva
projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá má povolenie prijíma cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského tátu, na úèely
výskumu a vývoja (ïalej len prijímajúca organizácia),
sa zaväzuje by hostite¾om cudzinca, ktorý nie je obèanom èlenského tátu, na úèely vykonávania výskumu
a vývoja.
(2) Pred uzavretím dohody o hosovaní musí prijímajúca organizácia overi, èi cudzinec, ktorý nie je obèanom èlenského tátu, má odbornú kvalifikáciu poadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe
ktorej sa dohoda o hosovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára.
(3) Dohoda o hosovaní musí obsahova
a) meno a priezvisko cudzinca, ktorý nie je obèanom
èlenského tátu, a oznaèenie prijímajúcej organizácie,
b) urèenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
c) úèel, dåku trvania, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja,
d) osvedèenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca,
e) vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie
za náklady na pobyt a moné náklady súvisiace s vyhostením uhradené tátom pod¾a osobitného predpisu,35c) ak sa preukáe, e cudzinec sa zdruje na
území Slovenskej republiky nelegálne,
f) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca,
ktorý nie je obèanom èlenského tátu, e cudzinec,
ktorý nie je obèanom èlenského tátu, má poèas pobytu zabezpeèené dostatoèné mesaèné finanèné
prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom a na cestovné náklady na spiatoènú cestu najmenej vo výke minimálnej mzdy,35d)
g) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca,
ktorý nie je obèanom èlenského tátu, e cudzinec,
ktorý nie je obèanom èlenského tátu, má poèas
svojho pobytu uhradené zdravotné poistenie.25)
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(4) Prijímajúca organizácia bezodkladne informuje
ministerstvo kolstva o skutoènosti, ktorá by mohla zabráni vykonávaniu dohody o hosovaní.
(5) Dohoda o hosovaní zaniká, ak cudzincovi nie je
udelené povolenie na prechodný pobyt na úèely výskumu a vývoja,35e) je ukonèená jeho èinnos pre prijímajúcu organizáciu alebo prijímajúcej organizácii bolo
odòaté povolenie prijíma cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského tátu, na úèely výskumu a vývoja.
(6) Zodpovednos prijímajúcej organizácie pod¾a odseku 3 písm. e) zaniká es mesiacov po skonèení platnosti dohody o hosovaní.
(7) Ministerstvo kolstva vydáva na základe iadosti
právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie prijíma cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského
tátu, na úèely výskumu a vývoja, ak
a) má urèené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b) predloí vyhlásenie, e je ochotná podpísa dohodu
o hosovaní s cudzincom, ktorý nie je obèanom èlenského tátu,
c) preukáe prostriedky na uzatváranie dohôd o hosovaní,
d) má osvedèenie o spôsobilosti pod¾a § 26a ods.11 alebo 12.
(8) Povolenie prijíma cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského tátu, platí pä rokov od jeho vydania. Povolenie prijíma cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského tátu, je moné prijímajúcej organizácii vyda aj
opakovane, prièom jeho vydanie je viazané na splnenie
podmienok uvedených v odseku 7. iadate¾ o povolenie
v tomto prípade prikladá k iadosti dokumentáciu
v primeranom rozsahu.
(9) Ministerstvo kolstva odníme prijímajúcej organizácii povolenie prijíma cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského tátu, na úèely výskumu a vývoja, ak prijímajúca organizácia
a) prestala spåòa podmienky na udelenie povolenia
pod¾a odseku 7,
b) získala povolenie uvedením nepravdivých údajov,
c) uzavrela dohodu o hosovaní, ktorá nemá vetky náleitosti,
d) opakovane si neplní povinnosti pod¾a odseku 12.
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(10) Ministerstvo kolstva môe zamietnu iados
o obnovenie povolenia prijíma cudzincov, ktorí nie sú
obèanmi èlenského tátu, podanú prijímajúcou organizáciou alebo rozhodnú o jeho odòatí a na pä rokov
od dátumu vydania rozhodnutia o odòatí povolenia alebo rozhodnutia o neobnovení povolenia.
(11) Ministerstvo kolstva zverejòuje a priebene aktualizuje zoznam prijímajúcich organizácií prostredníctvom informaèného systému a centrálneho informaèného portálu.
(12) Prijímajúca organizácia je povinná bezodkladne
najneskôr do dvoch mesiacov informova ministerstvo
kolstva o
a) predèasnom ukonèení dohody o hosovaní,
b) skutoènosti, ktorá naznaèuje, e sa úèas cudzinca,
ktorý nie je obèanom èlenského tátu, na projekte
výskumu a vývoja konèí v priebehu dvoch mesiacov,
c) ukonèení projektu výskumu a vývoja,
d) ukonèení dohody o hosovaní,
e) skutoènosti, ktorá bráni rieeniu projektu výskumu
a vývoja..
Poznámky pod èiarou k odkazom 35a a 35e znejú:

35a) Zákon è. 435/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35b
) § 84 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è.133/2002 Z. z.
35c
) § 60 ods. 4 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35d
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z.
o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov.
35e
) § 22 ods. 2 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení zákona
è. 693/2006 Z. z..

50. V § 27 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem konania pod¾a § 26a ods. 11, 12 a 16 a § 26b
ods. 7, 9 a 10.
51. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
§ 28a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
52. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
Príloha k zákonu è. 172/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania tátnych prísluníkov tretích krajín na úèely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005)..
Èl. II

a
è.
è.
è.

Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
408/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
606/2003 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
474/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona

è. 693/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z. a zákona
è. 643/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 22 odsek 2 znie:
(2) Povolenie na prechodný pobyt na úèel osobitnej
èinnosti udelí policajný útvar po splnení podmienok
ustanovených týmto zákonom cudzincovi, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj,10d) na èas potrebný na do-
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siahnutie jeho úèelu, najviac vak na dva roky. Cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povolenie na
prechodný pobyt, môe vstupova do pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu, ktorého predmetom je pedagogická èinnos, a za podmienok
a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.10e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10e znie:

10e) § 22 ods. 7 písm. d) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

Èl. III
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V § 22 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt
na úèel osobitnej èinnosti, ktorou je výskum alebo
vývoj,24b) a jeho pedagogická èinnos v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom pracovnom vzahu nepresiahne 50 kalendárnych dní v kalendárnom roku,.
Doterajie písmená d) a r) sa oznaèujú ako písmená
e) a s).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:

Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z. a zákona è. 139/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

24b) § 22 ods. 2 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2008 okrem
èl. I bodu 20. a bodu 28. § 18 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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234
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. júna 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 29
ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov v znení vyhláky è. 530/2006 Z. z., vyhláky
è. 661/2006 Z. z. a vyhláky è. 564/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 tvrtom bode sa slová Koice-aca,
eleziarenská 49 nahrádzajú slovami Haniska pri Koiciach, nácestné stredisko.
2. V prílohe è. 1 piatom bode sa vypúajú slová
poboèka colného úradu Komárno, most
poboèka colného úradu Nové Zámky, nácestné stredisko, Komáròanská cesta 13.
3. V prílohe è. 2 èasti A sa za vysvet¾ujúcu poznámku
k odseku 35 tlaèiva Hrubá hmotnos vkladá vysvet¾ujúca poznámka k odseku 38 tlaèiva, ktorá znie:
Odsek 38 tlaèiva Vlastná hmotnos
Uvádza sa hmotnos tovaru v celých kilogramoch, ak
je vyia ako jeden kilogram. Ak je hmotnos tovaru
niia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosou na
tri desatinné miesta. Pri zaokrúh¾ovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné èísla od
0,001 do 0,499 zaokrúh¾ujú smerom nadol a desatinné
èísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúh¾ujú smerom nahor..
4. V prílohe è. 2 èasti A vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 49 tlaèiva Oznaèenie skladu prvá veta
znie:
Vypåòa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a pri colne
schválenom urèení alebo pouití spätný vývoz alebo pri
colných reimoch, ktoré nasledujú po umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom
sklade alebo po colnom reime colné uskladòovanie..
5. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznám-

kach k odseku 8 tlaèiva Príjemca sa za prvú vetu vkladá
nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:
Príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na colnom území Spoloèenstva, ktorá je zmluvnou
stranou obchodnej zmluvy pri dovoze tovaru. Ak
zmluvná strana nie je známa v èase podania colného
vyhlásenia alebo príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom mimo colného územia Spoloèenstva,
uvádza sa adresa urèenia na colnom území Spoloèenstva..
6. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 14 tlaèiva Deklarant/zástupca sa na
konci pripája táto veta: Ak platite¾ dane z pridanej
hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, uvádza sa pod identifikaèné
èíslo deklaranta identifikaèné èíslo platite¾a dane z pridanej hodnoty..
7. V prílohe è. 2 èasti B sa za vysvet¾ujúcu poznámku
k odseku 37 tlaèiva Reim vkladá vysvet¾ujúca poznámka k odseku 38 tlaèiva, ktorá znie:
Odsek 38 tlaèiva Vlastná hmotnos
Uvádza sa hmotnos tovaru v celých kilogramoch, ak
je vyia ako jeden kilogram. Ak je hmotnos tovaru
niia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosou na
tri desatinné miesta. Pri zaokrúh¾ovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné èísla od
0,001 do 0,499 zaokrúh¾ujú smerom nadol a desatinné
èísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúh¾ujú smerom nahor..
8. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 49 tlaèiva Oznaèenie skladu prvá veta
znie:
Vypåòa sa pri colnom reime colné uskladòovanie a pri
colných reimoch, ktoré nasledujú po colnom reime
colné uskladòovanie..
9. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní
odseku 33 tlaèiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód
U307 vkladajú kódy U308 a U309, ktoré znejú:
U308  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. h) zákona
è.
98/2004
Z.
z.
v
znení
zákona
è. 609/2007 Z. z.,
U309  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. i) zákona
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è.
98/2004
Z.
è. 609/2007 Z. z.,.
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z.

v

znení

zákona

10. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 33 tlaèiva Kód tovaru sa v písmene a) vypúa kód U408.
11. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 33 tlaèiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód
U409 vkladá kód U410, ktorý znie:
U410  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 3 zákona
è.
98/2004
Z.
z.
v
znení
zákona
è. 609/2007 Z. z.,.
12. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 33 tlaèiva Kód tovaru sa za písmeno e) vkladá
nové písmeno f), ktoré znie:
f) kódy pouívané pri spotrebnej dani z uhlia:
Q010  ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona è. 609/2007
Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorích predpisov, dováané
právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou
ako koncovým odberate¾om uhlia v domácnosti,
výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na
ktorej úèet bolo predloené colné vyhlásenie na
prepustenie uhlia do colného reimu vo¾ný obeh,
ak na colný reim vo¾ný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona
è. 609/2007 Z. z.,
Q020  ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona è. 609/2007
Z. z., dováané koncovým odberate¾om uhlia
v domácnosti, ktorý nie je daòovým dlníkom
pod¾a § 22 zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q030  ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona è. 609/2007
Z. z., dováané výrobcom uhlia, na ktorého
úèet bolo predloené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného reimu vo¾ný obeh,
ak na colný reim vo¾ný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,
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Q040  ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona è. 609/2007
Z. z., dováané obchodníkom s uhlím, na ktorého úèet bolo predloené colné vyhlásenie na
prepustenie uhlia do colného reimu vo¾ný
obeh, ak na colný reim vo¾ný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,
Q301  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. a) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q302  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. b) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q303  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. c) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q304  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. d) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q305  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. e) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q306  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. f) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q307  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. g) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q308  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. h) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q309  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. i) zákona è. 609/2007 Z. z.,
Q310  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane
pod¾a § 19 písm. j) zákona è. 609/2007 Z. z.,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
13. V prílohe è. 6 pri Colnom úrade Bratislava v ståpci
Textilný tovar a obuv sa vypúajú slová abí majer,
nácestné stredisko.
14. V prílohe è. 6 pri Colnom úrade Koice v ståpci
Textilný tovar a obuv sa vypúajú slová Koice-aca
a v ståpci Banány sa slová Koice-aca nahrádzajú
slovami Haniska pri Koiciach, nácestné stredisko.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2008.

Ján Poèiatek v. r.

