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285
ZÁKON
z 19. júna 2009
o poskytovaní príspevku úèastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám
a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1

§3

Predmet zákona

Nárok na príspevok
a konanie o priznaní príspevku

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku úèastníkom národného boja za oslobodenie1) a vdovám
a vdovcom po týchto osobách (ïalej len príspevok).
§2
Oprávnená osoba
(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca
a) starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok pod¾a veobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný
výsluhový dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok pod¾a osobitného predpisu upravujúceho
sociálne zabezpeèenie policajtov a vojakov,3) a ktorej
bol tento dôchodok upravený z dôvodu, e je úèastníkom národného boja za oslobodenie,
b) vdovský dôchodok pod¾a veobecného predpisu
o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok pod¾a osobitného predpisu upravujúceho
sociálne zabezpeèenie policajtov a vojakov,3) ktorého
suma bola urèená s prihliadnutím na odbojovú èinnos manela.
(2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca
a) starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok,
invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný pod¾a veobecného predpisu
o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný
pod¾a osobitného predpisu upravujúceho sociálne
zabezpeèenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je úèastníkom národného boja za oslobodenie,
b) vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný pod¾a veobecného predpisu o sociálnom
poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok alebo
1

vdovecký výsluhový dôchodok priznaný pod¾a osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpeèenie
policajtov a vojakov,3) a ktorá je vdovou alebo vdovcom po úèastníkovi národného boja za oslobodenie.

(1) Nárok na príspevok vzniká odo dòa výplatného
termínu starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského
výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového
dôchodku (ïalej len dôchodok) splatného po dni úèinnosti tohto zákona alebo odo dòa priznania dôchodku,
ak je dôchodok priznaný po dni úèinnosti tohto zákona.
(2) O priznaní príspevku rozhodne Sociálna poisovòa alebo útvar sociálneho zabezpeèenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej
sluby, Národného bezpeènostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Vojenský úrad
sociálneho zabezpeèenia (ïalej len platite¾ dôchodku).
(3) Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na
jeho výplatu a zmenu sumy príspevku, zánik nároku
na príspevok, zánik nároku na jeho výplatu, premlèanie nároku na výplatu príspevku, poukazovanie príspevku a na prechod nároku na príspevok sa vzahujú
ustanovenia veobecného predpisu o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva a vypláca Sociálna poisovòa alebo osobitného predpisu upravujúceho sociálne
zabezpeèenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva a vypláca ïalí platite¾ dôchodku.
(4) Na konanie o priznaní príspevku pod¾a tohto zákona, ak nie je v odsekoch 5 a 7 ustanovené inak sa
vzahuje veobecný predpis o sociálnom poistení,2) ak
príspevok priznáva Sociálna poisovòa alebo osobitný
predpis upravujúci sociálne zabezpeèenie policajtov
a vojakov,3) ak príspevok priznáva ïalí platite¾ dôchodku.
(5) Konanie o priznaní príspevku oprávnenej osobe

) Zákon è. 255/1946 Zb. o prísluníkoch èeskoslovenskej armády v zahranièí a o niektorých iných úèastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona è. 101/1964 Zb.
2
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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uvedenej v § 2 ods. 2 sa zaèína na základe písomnej iadosti. iados sa podáva na tlaèive urèenom platite¾om
dôchodku.
(6) Platite¾ dôchodku rozhodne o priznaní príspevku
najneskôr do 31. decembra 2009 a v prípadoch pod¾a
odseku 5 najneskôr do 120 dní od zaèatia konania.
(7) Proti rozhodnutiu platite¾a dôchodku o priznaní
príspevku mono poda opravný prostriedok, o ktorom
rozhodne súd.4)
§4
Suma príspevku a poskytovanie príspevku
(1) Oprávnenej osobe pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2
písm. a) patrí príspevok v sume 20 eur mesaène.
(2) Oprávnenej osobe pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2
písm. b) patrí príspevok v sume 10 eur mesaène.
(3) Príspevok patrí k sume dôchodku vyplácanej ku
dòu priznania príspevku a zluèuje sa s dôchodkom, ku
ktorému patrí; na sumu príspevku sa na úèely urèenia
sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku a na úèely zvýenia dôchodku pod¾a
veobecného predpisu o sociálnom poistení2) a osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpeèenie
policajtov a vojakov3) neprihliada.
(4) Pri súbehu nároku na výplatu príspevku pod¾a
odsekov 1 a 2 má oprávnená osoba nárok na výplatu
len jedného príspevku, a to vyieho.
(5) Ak dôchodok oprávnenej osobe vypláca súèasne
Sociálna poisovòa a ïalí platite¾ dôchodku má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku;
príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisovòa.
§5
Financovanie
Finanèné prostriedky na úhradu výdavkov na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou poskytuje tát na osobitný úèet platite¾a dôchodku
prostredníctvom kapitoly tátneho rozpoètu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Èl. II
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 463/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 592/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 58/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z. a zákona
è. 82/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
4

) § 250l a 250s Obèianskeho súdneho poriadku.
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§ 81a
Útvar sociálneho zabezpeèenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia poberate¾ovi dôchodkov z výsluhového zabezpeèenia, ktoré vypláca,
priznáva, vypláca, zastavuje a odníma aj príspevok
úèastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám
a vdovcom po týchto osobách poskytovaný pod¾a osobitného predpisu.35aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) Zákon è. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku úèastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po
týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopåòa desiatym bodom, ktorý znie:
10. príspevok úèastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách pod¾a
osobitného predpisu35aa) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou,.
Èl. III
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006 Z. z.,
zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 204/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z.,
zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z. a zákona è. 200/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa 13. bodom,
ktorý znie:
13. o priznaní príspevku úèastníkom národného
boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný pod¾a osobitného predpisu,93a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 93a znie:

93a) Zákon è. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku úèastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po
týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 285 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) príspevok úèastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách pod¾a
osobitného predpisu93a) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou..
3. V § 285 odsek 2 znie:
(2) Finanèné prostriedky na úhradu výdavkov na
dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené
v odseku 1 písm. a) a m) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly tátneho rozpoètu ministerstva a v odse-
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ku 1 písm. n) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly
tátneho rozpoètu Ministerstva obrany Slovenskej republiky..
Èl. IV
Zákon è. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzòom v znení zákona è. 272/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa slovo usmrtenom nahrádza slovom zomretom a za slovo trestu sa vkladá èiarka a slová
poèas zaradenia do vojenských táborov nútených
prác, protiprávneho násilného odvleèenia do bývalého
Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických
republík zriadené v iných tátoch alebo poèas zaradenia do tábora nútených prác.
2. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Za oprávnenú osobu sa povauje aj pozostalá
vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzòovi poèas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvleèenia do bývalého Zväzu
sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík
zriadené v iných tátoch alebo poèas zaradenia do tá-
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bora nútených prác, a ktorá v èase jeho smrti bola
s ním v manelskom zväzku alebo jeho diea, ktoré osirelo a v èase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku
dòu podania iadosti o príplatok sú tátnymi obèanmi
Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzòovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok..
3. V § 3 ods. 4 sa slovo usmrtený nahrádza slovom
zomretý.
4. Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6
Prechodné ustanovenie úèinné
od 1. septembra 2009
Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila
nárok na príplatok na základe písomnej iadosti pred
1. septembrom 2009, nárok na výplatu príplatku
vznikne odo dòa podania iadosti o tento príplatok,
najskôr vak od 1. januára 2009..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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286
ZÁKON
z 19. júna 2009
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými
skleníkovými plynmi,1) výrobkami a zariadeniami, pôsobnos orgánov tátnej správy a zodpovednos za poruenie povinností uloených týmto zákonom alebo
osobitným predpisom.2)
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich
výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) pouívanie,4)
zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) a znekodnenie,8)
1

b) výrobkom a zariadením predmet, ktorý obsahuje
alebo na ktorého èinnos sa pouije fluórovaný skleníkový plyn, alebo ktorý bol vyrobený za pouitia fluórovaného skleníkového plynu,
c) nakladaním s výrobkami a zariadeniami ich výroba,
dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, intalácia,
údrba, servis a znekodòovanie,
d) chladiacim kontajnerom prepravný prostriedok tvoriaci hermeticky uzatvorený priestor, ktorý je peciálne urèený a uspôsobený na opakovanú prepravu
tovaru s vlastným chladiacim alebo mraziacim agregátom.
Povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb
§3
Veobecné ustanovenia
(1) Naklada s fluórovanými skleníkovými plynmi
alebo výrobkami a zariadeniami môu len fyzické osoby
podnikatelia alebo právnické osoby, ak spåòajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(2) Vlastník zariadenia je povinný urèi prevádzkova-

) Èl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 zo 17. mája 2006 o urèitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
2
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami
a vývozcami urèitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ
L 332, 18. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 stanovuje forma oznaèenia a dodatoèné poiadavky na oznaèovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich urèité fluórované
skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 ustanovujú tandardné poiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy poiarnej ochrany obsahujúce urèité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 ustanovujú tandardné poiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizaèné zariadenia a tepelné èerpadlá obsahujúce urèité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
3
) Èl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
4
) Èl. 2 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
5
) Èl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
6
) Èl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
7
) Èl. 2 bod 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
8
) Èl. 2 bod 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
9
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Èl. 2, 4 a 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 842/2006 ustanovujú minimálne poiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedèení spoloèností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizaènými zariadeniami a tepelnými èerpadlami obsahujúcimi urèité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) è. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 842/2006 ustanovujú minimálne poiadavky a podmienky vzájomného uznávania ude¾ovania osvedèení spoloènostiam
a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami poiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi urèité fluórované
skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) è. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
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te¾a10) zariadenia; prevádzkovate¾om zariadenia môe
by aj vlastník zariadenia.
(3) Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámi
prevádzkovate¾a zariadenia a kadú zmenu prevádzkovate¾a zariadenia príslunému obvodnému úradu ivotného prostredia11) (ïalej len obvodný úrad) najneskôr do 30 dní od jeho urèenia pod¾a odseku 2.
(4) Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to vak neplatí, ak ide o znekodòovanie
a) fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemono
recyklova alebo regenerova,
b) odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.
§4
Zamedzenie úniku
fluórovaných skleníkových plynov
(1) Prevádzkovate¾ stacionárneho zariadenia ) je povinný zabezpeèi poiadavky pod¾a osobitného
predpisu14) a zabezpeèi dodatoèné opatrenia, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom fluórovaných skleníkových plynov.
13

(2) Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov poèas benej prevádzky zariadenia musí
prevádzkovate¾ stacionárneho zariadenia dodriava
od 4. júla 2011.
(3) Prevádzkovate¾ stacionárneho zariadenia je povinný zabezpeèi, aby bola vykonaná oprava stacionárneho zariadenia do 30 dní od zistenia úniku fluórovaných skleníkových plynov.
(4) Prevádzkovate¾ stacionárneho zariadenia je povinný zabezpeèi prístup ku vetkým rozoberate¾ným
spojom.
(5) Prevádzkovate¾ mobilného zariadenia, ktoré slúi
na chladenie tovarov pri preprave a obsahuje minimálne 3 kg fluórovaných skleníkových plynov vo forme
chladiaceho média, je povinný minimálne raz za 12 mesiacov zabezpeèi, aby bola vykonaná kontrola úniku
zo zariadenia pomocou vhodného prístroja, a zistené
úniky okamite odstráni, ak je to technicky moné.
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Uvedené neplatí pre motorové vozidlá a chladiace kontajnery, ktorých pravidelné stanovite sa nachádza
mimo územia Slovenskej republiky.
§5
Evidencia a oznamovacia povinnos
(1) Prevádzkovate¾ zariadenia vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach pod¾a osobitného predpisu.15)
(2) Prevádzkovate¾ zariadenia je povinný oznámi príslunému obvodnému úradu údaje o fluórovaných
skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach kadoroène, najneskôr do 31. januára nasledujúceho
roku; obvodný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) kadoroène, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku.
(3) Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch,
výrobkoch a zariadeniach ïalej vedie
a) výrobca,
b) dovozca, vývozca, distribútor,
c) odborne spôsobilá osoba.
(4) Z evidencie musí by zrejmé, akým spôsobom sa
nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej pä rokov.
(5) Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor sú povinní oznámi ministerstvu prostredníctvom formulárov
údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch
a zariadeniach kadoroène, najneskôr do 31. januára
nasledujúceho roku.
(6) Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva èinnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámi certifikaènému orgánu urèenému
ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach kadoroène, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.
(7) Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly
výrobku alebo zariadenia na únik pod¾a osobitného
predpisu14) oznaèí výrobok a zariadenie títkom vykonanej kontroly na únik.

è. 842/2006 ustanovujú minimálne poiadavky a podmienky vzájomného uznávania ude¾ovania osvedèení zamestnancom vykonávajúcim zber urèitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) è. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 ustanovujú minimálne poiadavky a podmienky vzájomného uznávania ude¾ovania osvedèení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúadiel na báze urèitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) è. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 ustanovujú minimálne poiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedèení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizaènými systémami v urèitých motorových vozidlách obsahujúcich urèité fluórované
skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
§ 5 zákona è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Èl. 2 bod 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1497/2007 (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1516/2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
Èl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Èl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
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§6
Odborná spôsobilos na nakladanie
s fluórovanými skleníkovými plynmi
(1) Èinnosti uvedené v osobitnom predpise16) môe
vykonáva len fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá získala odbornú spôsobilos na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Odborná
spôsobilos na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými
plynmi (ïalej len certifikát o odbornej spôsobilosti).
(2) Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou
podmienkou prevádzkovania ivnosti pod¾a osobitného
predpisu.17)
(3) Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická
osoba podnikate¾, ktorá
a) má osvedèenie o odborných znalostiach v príslunej
èinnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný
v inom èlenskom táte Európskeho spoloèenstva,18)
b) preukáe, e môe poui technické prostriedky
a vybavenie potrebné na vykonávanie èinností uvedených v osobitnom predpise,16)
c) preukáe písomnou formou, e vedie dokumentáciu
pre èinnosti na kontrolu úniku pod¾a osobitného
predpisu19) v elektronickej forme a predloí hlásenie
o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok,
d) je bezúhonná.
(4) Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikate¾a, okrem náleitostí ustanovených v osobitnom predpise,20) obsahuje
a) dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu
drite¾a certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade existencie aj jeho titul,
b) miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c) odtlaèok peèiatky certifikaèného orgánu.
(5) Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická
osoba, ktorá
a) zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú drite¾mi osvedèenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom èlenskom táte Európskeho spoloèenstva,
b) preukáe, e môe poui technické prostriedky
17
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a vybavenie potrebné na vykonávanie èinností uvedených v osobitnom predpise,16)
c) preukáe písomnou formou, e vedie dokumentáciu
pre èinnosti na kontrolu úniku pod¾a osobitného
predpisu19) v elektronickej forme a predloí hlásenie
o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok.
(6) Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú
osobu okrem náleitostí ustanovených v osobitnom
predpise21) obsahuje
a) sídlo právnickej osoby a jej identifikaèné èíslo, ak je
pridelené,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, èíslo osvedèenia
o odborných znalostiach a kategóriu èinností,22) ktoré je fyzická osoba, ktorú zamestnáva právnická osoba, oprávnená vykonáva,
c) miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti
a odtlaèok peèiatky certifikaèného orgánu.
(7) Doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti
pre fyzickú osobu podnikate¾a je tri roky a doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú
osobu je jeden rok. Certifikát o odbornej spôsobilosti
vydáva certifikaèný orgán23) urèený ministerstvom.
(8) iados o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická
osoba písomne certifikaènému orgánu urèenému ministerstvom.
(9) iados o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikate¾a obsahuje
a) meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
miesto trvalého pobytu,
b) osvedèenie o odborných znalostiach na výkon prísluných èinností,
c) kópiu dokladu o tom, e fyzická osoba vlastní alebo
môe pouíva technické prostriedky a vybavenie
potrebné na vykonávanie èinnosti,
d) písomné vyhlásenie o vedení dokumentácie pre èinnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,
e) hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok,
f) výpis z registra trestov.
(10) iados o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje
a) obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,

) § 7 ods. 1 a bod A prílohy è. 4  Intalácia a opravy chladiacich zariadení k zákonu è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
18
) Èl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
19
) Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
20
) Èl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) è. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
21
) Èl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
22
) Èl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
23
) Èl. 10 nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 10 nariadenia Komisie (ES) è. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 5 nariadenia Komisie (ES) è. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 4 nariadenia Komisie (ES) è. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 3 nariadenia Komisie (ES) è. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
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b) zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú drite¾mi osvedèenia o odborných
znalostiach na výkon prísluných èinností,
c) kópiu dokladu o tom, e právnická osoba vlastní
technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie èinnosti,
d) písomné vyhlásenie o vedení dokumentácie pre èinnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,
e) hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok.
(11) Odborná spôsobilos na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi je súhrn teoretických vedomostí,
praktických skúseností a znalostí súèasného stavu techniky, veobecne záväzných právnych predpisov, právne
záväzných aktov Európskeho spoloèenstva a Európskej
únie a technických noriem24) upravujúcich oblas fluórovaných skleníkových plynov, a ak ide o kontrolu únikov,
aj písomné vyhlásenie vo vedení dokumentácie elektronickou formou.
(12) Osvedèenie o odborných znalostiach vo vzahu
k spôsobilosti na výkon príslunej èinnosti pod¾a odseku 1 vydáva certifikaèný orgán urèený ministerstvom
fyzickej osobe, ktorá má zodpovedajúce kvalifikaèné
predpoklady, absolvovala teoretickú a praktickú výuèbu a úspene vykonala teoretickú a praktickú skúku.
Teoretickú a praktickú výuèbu a teoretickú a praktickú
skúku osôb pod¾a odseku 1 organizuje hodnotiaci
orgán25) urèený ministerstvom.
(13) Kvalifikaèné predpoklady pod¾a odseku 12 sú
a) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané
pod¾a osobitných predpisov26) v prípade osvedèení
kategórie I a II27) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizaènými zariadeniami
a tepelnými èerpadlami obsahujúcimi fluórované
skleníkové plyny,
b) ukonèené základné vzdelanie v prípade osvedèení
kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi
chladiacimi zariadeniami, klimatizaènými zariadeniami a tepelnými èerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
c) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané
24
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pod¾a osobitného predpisu29) v prípade èinností súvisiacich so stacionárnymi systémami poiarnej
ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
d) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané
pod¾a osobitného predpisu30) pri zbere fluórovaných
skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia
a zbere rozpúadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov.
(14) iados o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedèenia o odborných znalostiach podáva fyzická
osoba písomne hodnotiacemu orgánu urèenému ministerstvom. Fyzická osoba v iadosti uvedie
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
miesto trvalého pobytu,
b) kategóriu èinnosti alebo prísluné èinnosti, na ktoré
iada overenie odbornej spôsobilosti na získanie
osvedèenia o odborných znalostiach.
(15) K iadosti o osvedèenie o odborných znalostiach
fyzická osoba priloí
a) kópiu dokladu preukazujúceho poadovanú kvalifikáciu,
b) doklad alebo èestné vyhlásenie preukazujúce dåku
odbornej praxe,
c) kópie oprávnení alebo poverení pod¾a správnej ininierskej praxe.31)
(16) Náklady spojené s absolvovaním teoretickej
a praktickej výuèby a so skladaním skúky uhrádza
iadate¾ o osvedèenie o odborných znalostiach a náklady spojené s vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti uhrádza iadate¾ o vydanie certifikátu o odbornej
spôsobilosti.
(17) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo trestný èin, pri ktorom dolo k ohrozeniu ivota alebo zdravia ¾udí alebo k ohrozeniu alebo
pokodeniu ivotného prostredia; bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri
mesiace.
(18) Osobitné predpisy,32) pod¾a ktorých je vykonáva-

) § 5 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
25
) Èl. 11 nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 11 nariadenia Komisie (ES) è. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 6 nariadenia Komisie (ES) è. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 5 nariadenia Komisie (ES) è. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
26
) § 21 a 22 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti technických zariadení.
27
) Èl. 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
28
) Èl. 4 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
29
) § 11 ods. 8 a 9 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
30
) Vyhláka è. 718/2002 Z. z.
31
) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka è. 718/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 400/1999 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na ostatné urèené výrobky v znení neskorích predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 329/2003 Z. z.
32
) Napríklad zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov, vyhláka è. 718/2002 Z. z.
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nie èinností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie
ïalích podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.

prevádzkovate¾om zariadenia a predkladá ich ministerstvu.

§7

§ 11

Oznaèovanie výrobkov a zariadení
obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

Inpekcia

(1) Výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzahuje osobitný predpis33)
a tento zákon môu by uvedené na trh iba s oznaèením, ktoré má poadovanú formu a spåòa dodatoèné
poiadavky na oznaèovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise.34)
(2) Informácie na výrobkoch a zariadeniach obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvádzaných na trh
v Slovenskej republike musia by uvedené v slovenskom jazyku.
tátna správa
§8
Orgány tátnej správy
tátnu správu pod¾a tohto zákona vykonáva
a) ministerstvo,
b) obvodný úrad,
c) Slovenská inpekcia ivotného prostredia (ïalej len
inpekcia).
§9
Ministerstvo
Ministerstvo
a) je ústredným orgánom tátnej správy vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,
b) zhromaïuje údaje a vedie evidenciu o fluórovaných
skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach,
c) urèuje hodnotiaci orgán, ktorý zabezpeèuje teoretickú a praktickú výuèbu a organizáciu teoretickej
a praktickej skúky na získanie osvedèenia o odborných znalostiach vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,
d) urèuje certifikaèný orgán, ktorý vydáva certifikáty
o odbornej spôsobilosti.
§ 10
Obvodný úrad
Obvodný úrad
a) vedie evidenciu prevádzkovate¾ov zariadení,
b) vedie evidenciu údajov o fluórovaných skleníkových
plynoch, výrobkoch a zariadeniach oznámených
33
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(1) Inpekcia vykonáva tátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pri ktorom postupuje pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti v tátnej
správe.35)
(2) Pri výkone tátneho dozoru sú osoby vykonávajúce tátny dozor povinné preukáza sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor,
alebo sluobným preukazom.
(3) Prevádzkovate¾ zariadenia je povinný umoni orgánom tátneho dozoru prístup do priestorov, objektov
a zariadení, na vyiadanie predloi dokumentáciu
a poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami.
(4) Osoby vykonávajúce tátny dozor sú oprávnené
na náklady kontrolovaného subjektu odobera vzorky
fluórovaných skleníkových plynov na úèel ich analýzy.
(5) Inpekcia ukladá opatrenia na nápravu.
Správne delikty
§ 12
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
a) uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky
a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam
pod¾a osobitného predpisu,36) alebo uvádza na trh
fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované
skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej
spôsobilosti,
b) neoznaèí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní
na trh pod¾a § 7 a pod¾a osobitného predpisu,34)
c) nesplní oznamovaciu povinnos o fluórovaných
skleníkových plynoch, výrobkoch alebo zariadeniach pod¾a § 5 ods. 2, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnos voèi Európskej komisii,37)
d) nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných
skleníkových plynoch, výrobkoch alebo zariadeniach pod¾a § 5,
e) neoznámi prevádzkovate¾a zariadenia obvodnému
úradu pod¾a § 3 ods. 3,
f) vykonáva èinnos uvedenú v osobitnom predpise16)
bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,
g) nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom flu-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1494/2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Èl. 7 nariadenia (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
35
) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
36
) Èlánky 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
37
) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
34
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k)
l)
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órovaných skleníkových plynov a nezabezpeèí kontrolu zariadení na únik,14)
nezabezpeèí vykonanie opravy po zistení úniku do
30 dní od zaznamenaného úniku pod¾a § 4 ods. 3,
nezabezpeèí, aby strata chladiva neprevýila ustanovené limity úniku,
nezabezpeèí prístup k spojom pod¾a § 4 ods. 4,
nesplní povinnos pod¾a § 11 ods. 3 alebo neumoní
odobra vzorku fluórovaných skleníkových plynov
pod¾a § 11 ods. 4,
nevykoná opatrenia na nápravu pod¾a § 11 ods. 5.
§ 13
(1) Správne delikty pod¾a § 12 prejednáva inpekcia.

(2) Inpekcia uloí pokutu do
a) 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b),
c) a e),
b) 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12
písm. d), g), h), j) a k),
c) 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12
písm. a), f), i) a l).
(3) Inpekcia pri rozhodovaní o výke pokuty pod¾a
odseku 2 prihliada na závanos a rozsah poruenia
povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porueniu a na èas trvania protiprávneho stavu.
(4) Ak povinný v urèenej lehote nevykoná opatrenia
na nápravu, uloí sa mu ïalia pokuta a do výky
dvojnásobku príslunej hornej hranice pokuty.
(5) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa inpekcia dozvedela o poruení
povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(6) Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho
fondu.38)
Spoloèné a prechodné ustanovenia
§ 14
Spoloèné ustanovenia
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov
poèas benej prevádzky,
b) forme oznamovania údajov, obsahu formulárov na
oznamovanie údajov a obsahu títkov vykonanej
kontroly na únik,
c) postupe pri posudzovaní a overovaní odborných
znalostí na nakladanie s fluórovanými skleníkovými
plynmi, výrobkami a zariadeniami, postupe a spôsobe vydávania certifikátov o odbornej spôsobilosti,
d) technických prostriedkoch a vybavení potrebných
na vykonávanie èinností uvedených v osobitnom
predpise.16)
38
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§ 15
Prechodné ustanovenia
Do èasu, kým fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby nezískajú odbornú spôsobilos pod¾a § 6,
im môe certifikaèný orgán na základe iadosti vyda
doèasný certifikát o odbornej spôsobilosti. Doèasný
certifikát o odbornej spôsobilosti sa môe vyda len fyzickej osobe podnikate¾ovi,39) ktorá je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami
pokodzujúcimi ozónovú vrstvu,40) alebo právnickej
osobe,39) ktorá zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú drite¾mi osvedèenia odbornej spôsobilosti na nakladanie
s látkami pokodzujúcimi ozónovú vrstvu.
Èl. II
Zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení zákona è. 161/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 478/2002 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 571 /2005 Z. z., zákona è. 203/2007 Z. z., zákona
è. 529/2007 Z. z. a zákona è. 515/2008 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 5 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: rozhodnutie o zastavení
konania sa v takomto prípade iba vyznaèí v spise..
Èl. III
Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým
sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 203/2007 Z. z., zákona
è. 529/2007 Z. z. a zákona è. 515/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 18 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Pouívanie regulovaných výrobkov pod¾a odseku 6 v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúadla mono nahradi plnením poiadaviek pod¾a vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. a) a i)] urèených
pre zariadenia s najniou prahovou spotrebou rozpúadiel. Prevádzkovate¾ zariadenia oznamuje príslunému orgánu ochrany ovzduia termín zmeny spôsobu
zabezpeèovania obmedzovania emisií prchavých organických zlúèenín..
2. V § 29 sa písmeno o) dopåòa bodom 11, ktorý znie:
11. zabezpeèovaní poiadaviek na obmedzovanie
emisií organických zlúèenín zo zdrojov a zariadení,

) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Èl. 9 nariadenia Komisie (ES) è. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Èl. 9 nariadenia Komisie (ES) è. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
40
) Zákon è. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
39
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v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá, v trojroèných intervaloch..

h) na úhradu nákladov za sluby vo verejnom záujme na
základe rozhodnutia ministra..

3. V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová § 19 ods. 1 písm. d),
e), k), l), n), p), r), s) a u) nahrádzajú slovami § 19
ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), r), s), u) a v).

2. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) iadate¾ovi, ktorým je právnická osoba v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora na zabezpeèovanie sluieb vo verejnom záujme..

4. V § 38 ods. 5 sa slová § 19 ods. 1 písm. d), e), k), l),
n), p), s) a u) nahrádzajú slovami § 19 ods. 1 písm. d),
e), k), l), n), p), s), u) a v).
Èl. IV
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z., zákona è. 276/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z. a zákona
è. 160/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:

3. V § 9 odsek 11 znie:
(11) Postup pod¾a odseku 1 písm. i) a n), odsekov 3
a 5 sa nevzahuje na iadate¾a, ktorým je právnická
osoba v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva a na
úèely pod¾a § 4 ods. 1 písm. h) aj na iadate¾a, ktorým je
právnická osoba v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 275/2007 Z. z. a zákona
è. 454/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré
znie:
f) navrhovate¾ je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá zamý¾a vykonáva èinnos, ktorá môe by
predmetom posudzovania vplyvov pod¾a tohto zákona,.
Doterajie písmená f) a o) sa oznaèujú ako písmená
g) a p).
2. § 18 znie:
§ 18
(1) Predmetom posudzovania vplyvov sú navrhované
èinnosti uvedené v prílohe è. 8.
(2) Zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe
è. 8 je predmetom povinného posudzovania vplyvov, ak
v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu alebo prekroèeniu
prahovej hodnoty uvedenej v prílohe è. 8 èasti A.
(3) Zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe
è. 8 je predmetom zisovacieho konania pod¾a § 29, ak
v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu niektorej z hodnôt
uvedených v prílohe è. 8 èasti B.
(4) Predmetom povinného posudzovania vplyvov je
okrem zmeny navrhovanej èinnosti uvedenej v odseku
2 kadá zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe
è. 8 èasti A, ak prísluný orgán vydá vyjadrenie, e taká
zmena môe ma podstatný nepriaznivý vplyv na ivotné prostredie.
(5) Predmetom zisovacieho konania je okrem zmeny
navrhovanej èinnosti uvedenej v odseku 3 kadá zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe è. 8 èasti B,
ak prísluný orgán vydá vyjadrenie, e taká zmena
môe ma podstatný nepriaznivý vplyv na ivotné prostredie.
(6) Prísluný orgán vydá vyjadrenie pod¾a odsekov 4
a 5 do 15 dní od doruèenia úplného oznámenia o zmene
navrhovanej èinnosti vypracovaného pod¾a prílohy
è. 8a a do siedmich dní od vydania vyjadrenia zverejní

vyjadrenie v komplexnom informaènom systéme posudzovania vplyvov na ivotné prostredie.
(7) Navrhovate¾ je povinný doruèi oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5 v písomnej forme a na elektronickom nosièi dát príslunému orgánu pred zaèatím konania o povolení èinnosti
pod¾a osobitných predpisov.2)
(8) Prísluný orgán si môe vyiada od navrhovate¾a
doplòujúce informácie o zmene navrhovanej èinnosti,
ktoré sú nevyhnutné na vydanie vyjadrenia pod¾a odsekov 4 a 5.
(9) Oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti, ktoré
nemá potrebné náleitosti pod¾a prílohy è. 8a, vráti prísluný orgán do siedmich dní od jeho doruèenia navrhovate¾ovi na doplnenie a urèí rozsah jeho doplnenia.
(10) Ministerstvo v konaní pod¾a § 20 urèí, èi posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná èinnos alebo jej
zmena neuvedená v prílohe è. 8.
(11) Ministerstvo v konaní pod¾a § 20 urèí, èi posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná èinnos alebo jej
zmena, ktorá nedosahuje prahové hodnoty uvedené
v prílohe è. 8.
(12) Navrhovate¾ zamý¾ajúci v území chránenom pod¾a osobitných predpisov20) vykonáva èinnos, ktorá
nie je uvedená v prílohe è. 8, je povinný poiada tátny
orgán ochrany prírody a krajiny21) o odborné stanovisko, èi sa táto èinnos povauje za zásah do územia, ktorý môe spôsobi podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, truktúre a vo funkcii ekosystémov. Ak tátny
orgán ochrany prírody a krajiny vydá odborné stanovisko, e sa táto èinnos povauje za zásah do územia, ktorý môe spôsobi podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, truktúre a vo funkcii ekosystémov, tak táto
èinnos podlieha posudzovaniu vplyvov pod¾a § 30
a 39.
(13) Ak sú viaceré navrhované èinnosti v prevádzkovej
alebo priestorovej súvislosti, mono vykona ich posudzovanie vplyvov spoloène..
3. V § 20 ods. 1 a 2 sa slová § 18 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 18 ods. 10 a 11.
4. § 21 sa vypúa.
5. V § 26 prvej vete sa slová zúèastnenou osobou25)
nahrádzajú slovami úèastníkom konania25) a vypúajú sa slová pokia¾ z osobitného zákona nevyplýva, e
je úèastníkom konania.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:
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25) § 14 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z..

6. V § 26 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta,
ktorá znie: Také zdruenie sa na úèely tohto zákona
povauje za subjekt, ktorého právo na priaznivé ivotné
prostredie môe by rozhodnutím dotknuté..
7. V § 27 prvej vete sa slová zúèastnenej osoby pokia¾ z osobitného zákona nevyplýva, e je úèastníkom
nahrádzajú slovom úèastníka.
8. V § 27 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Taká mimovládna organizácia sa povauje za
subjekt, ktorého právo na priaznivé ivotné prostredie
môe by rozhodnutím dotknuté..
9. § 27a sa vypúa.
10. V § 29 ods. 1 sa slová § 18 ods. 3 nahrádzajú slovami § 18 ods. 3 a 5.
11. V § 30 ods. 1 sa bodkoèiarka nahrádza èiarkou
a slová v prípadoch, v ktorých sa uskutoènilo zisovacie konanie, do 15 dní od vydania rozhodnutia pod¾a
§ 18 ods. 5 sa nahrádzajú slovami do 15 dní od vydania vyjadrenia pod¾a § 18 ods. 4, odborného stanoviska
pod¾a § 18 ods. 12 alebo vydania rozhodnutia pod¾a
§ 20 ods. 6.
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e) vydáva vyjadrenie pod¾a § 18 ods. 4,
f) urèuje, ktorý krajský úrad je prísluným orgánom
na vydanie vyjadrenia pod¾a § 18 ods. 5, ak sa navrhovaná èinnos umiestòuje na území viacerých krajov,.
Doterajie písmená e) a t) sa oznaèujú ako písmená
g) a v).
17. V § 54 ods. 2 písm. g) sa slová § 18 ods. 4 nahrádzajú slovami § 18 ods. 10 a 11.
18. V § 54 ods. 2 písm. s) sa slová § 18 ods. 6 nahrádzajú slovami § 18 ods. 13.
19. V § 55 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d),
ktoré znie:
d) zabezpeèuje posudzovanie navrhovaných èinností
pod¾a § 18 ods. 12,.
Doterajie písmená d) a k) sa oznaèujú ako písmená
e) a l).
20. V § 55 písm. e) sa za slová prísluným orgánom
na vkladajú slová vydanie vyjadrenia pod¾a § 18
ods. 5 a v prípade posudzovania vplyvov urèí, ktorý obvodný úrad je prísluný orgán na.

12. V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová § 18 ods. 6 nahrádzajú slovami § 18 ods. 13.

21. V § 55 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h),
ktoré znie:
h) vydáva vyjadrenie pod¾a § 18 ods. 5 v prípade pod¾a
§ 54 ods. 2 písm. f),.

13. V § 38 ods. 5 sa vypúa èas vety za bodkoèiarkou
a bodkoèiarka sa nahrádza bodkou.

Doterajie písmená h) a l) sa oznaèujú ako písmená
i) a m).

14. § 38 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Povo¾ujúci orgán bezodkladne sprístupní35a) verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v òom uvedené, hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá,
vrátane informácií o úèasti verejnosti a hlavné opatrenia na predchádzanie, zníenie, a ak je to moné, kompenzácie závaných nepriaznivých vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny..

22. V § 56 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) vydáva vyjadrenie pod¾a § 18 ods. 5,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 16 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení zákona è. 207/2008 Z. z..

15. V § 41 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
16. V § 54 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená
f) a i).
23. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 65a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. septembra 2009
Konania o povolení èinnosti zaèaté pred 1. septembrom 2009 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných
do 31. augusta 2009..
24. Za prílohu è. 8 sa vkladá príloha è. 8a, ktorá znie:
Príloha è. 8a
k zákonu è. 24/2006 Z. z.

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ÈINNOSTI
I. Údaje o navrhovate¾ovi
1. Názov (meno).
2. Identifikaèné èíslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne èíslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovate¾a.
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5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne èíslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej mono dosta relevantné informácie o navrhovanej èinnosti a miesto na konzultácie.
II. Názov zmeny navrhovanej èinnosti
III. Údaje o zmene navrhovanej èinnosti
1. Umiestnenie navrhovanej èinnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné èíslo).
2. Struèný opis technického a technologického rieenia vrátane poiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody,
ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infratruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky)
a údajov o výstupoch (napríklad zdroje zneèistenia ovzduia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií,
iarenia, tepla a zápachu, iné oèakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými èinnosami v dotknutom území a moné riziká havárií vzh¾adom na pouité látky a technológie.
4. Druh poadovaného povolenia navrhovanej èinnosti pod¾a osobitných predpisov.
5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej èinnosti presahujúcich tátne hranice.
6. Základné informácie o súèasnom stave ivotného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ¾udí.
IV. Vplyvy na ivotné prostredie a zdravie obyvate¾stva vrátane kumulatívnych a synergických
V. Veobecne zrozumite¾né závereèné zhrnutie
Prílohy:
1. Informácia, èi navrhovaná èinnos bola posudzovaná pod¾a zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa èíslo a dátum závereèného stanoviska, príp. jeho kópia
2. Mapy irích vzahov s oznaèením umiestnenia zmeny navrhovanej èinnosti v danej obci a vo vzahu k okolitej zástavbe
3. Výpis z katastra nehnute¾ností
4. Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny pod¾a § 18 ods. 12
5. Stanovisko prísluného orgánu územného plánovania, èi zmena navrhovanej èinnosti je v súlade s platnými
územnoplánovacími dokumentáciami platnými pre dané územie
6. Dokumentácia k zmene navrhovanej èinnosti:
6. 1. Dátum spracovania
6. 2. Meno, priezvisko, adresa, èíslo telefónu spracovate¾a
6. 3. Podpis spracovate¾a
6. 4. Podpis navrhovate¾a
Poznámka: Ak nie je moné niektorú z príloh doloi, je potrebné uvies písomné odôvodnenie..

Èl. II
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 24. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 384/1997 Z. z. o divadelnej èinnosti
v znení zákona è. 416/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

nie nároku, ministerstvo vydá rozhodnutie o zamietnutí iadosti.

Èl. I

(6) Nárok na osobitný príspevok zaniká vznikom nároku na predèasný starobný dôchodok a starobný dôchodok.

Zákon è. 384/1997 Z. z. o divadelnej èinnosti v znení
zákona è. 416/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Osobitný príspevok
(1) Nárok na osobitný príspevok má spevák a hráè na
dychový nástroj, ak najmenej 30 rokov, a taneèný umelec, ak najmenej 22 rokov, pôsobili ku dòu skonèenia
zamestnania v organizáciách pod¾a § 4, v Slovenskom
¾udovom a umeleckom kolektíve, Slovenskej filharmónii, tátnej filharmónii Koice, tátnom komornom orchestri ilina a v Maïarskom umeleckom súbore  Ifjú
Szivek.
(2) Osoby pod¾a odseku 1 si uplatòujú nárok na osobitný príspevok iadosou podanou ministerstvu do
jedného roka od skonèenia zamestnania pod¾a odseku 1.
(3) Výka osobitného príspevku je 50 % z priemernej
mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky
zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za
prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.
(4) Osobitný príspevok vypláca ministerstvo raz mesaène pozadu.
(5) Ak osoba, ktorá podala iados pod¾a odseku 2,
nespåòa podmienky nároku na osobitný príspevok alebo ak nepreukáe rozhodujúce skutoènosti na posúde-

(7) Osobitný príspevok nepatrí, ak oprávnený na jeho
poberanie je poberate¾om
a) invalidného dôchodku vo vyej alebo rovnakej výke, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
b) úrazovej renty vo vyej alebo rovnakej výke, ako je
osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok.
(8) Ak oprávnený na poberanie osobitného príspevku
je súèasne poberate¾om invalidného dôchodku alebo
úrazovej renty, ktorých výka je niia ako osobitný
príspevok, poskytuje sa osobitný príspevok len vo výke rozdielu medzi jeho plnou výkou a invalidným dôchodkom alebo medzi jeho plnou výkou a úrazovou
rentou..
2. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
§ 12a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010
(1) Ustanovenie § 11a sa uplatní, ak nárok na osobitný príspevok vznikol do konca roku 2029.
(2) Lehota ustanovená v § 11a ods. 2 plynie osobám
pod¾a § 11a ods. 1, ktoré by inak splnili podmienky na
osobitný príspevok v období od 1. januára 2004 do 31.
decembra 2009, od 1. januára 2010..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 30. júna 2009,
ktorým sa dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

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., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z. a zákona
è. 213/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 148 sa za slovo dohodu vkladajú slová okrem
koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve.
2. Za § 148 sa vkladá § 148a, ktorý vrátane nadpisu
a poznámky pod èiarou k odkazu 23a znie:
§ 148a

ujem o získanie koncesie a ktorej práva alebo právom
chránené záujmy boli alebo mohli by dotknuté postupom verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, a to
do 30 dní odo dòa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve vo vestníku, ak sú splnené
podmienky pod¾a osobitného predpisu.23a) Ustanovenie
odseku 1 tým nie je dotknuté.
(3) Návrh, ktorým sa osoby pod¾a odsekov 1 a 2 dovolávajú pred súdom neplatnosti koncesnej zmluvy alebo
dodatku ku koncesnej zmluve, musí by doruèený na
súd v lehotách pod¾a odsekov 1 a 2, inak súd konanie
zastaví..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) Napríklad § 80 písm. c) Obèianskeho súdneho poriadku..

3. Za § 155b sa vkladá § 155c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Návrh na urèenie neplatnosti
koncesnej zmluvy

§ 155c

(1) Návrh na urèenie neplatnosti koncesnej zmluvy
súdom môe poda úrad do 30 dní odo dòa uverejnenia
oznámenia o výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Návrh na urèenie neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve môe poda
úrad do 30 dní odo dòa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve vo vestníku.
(2) Neplatnosti koncesnej zmluvy sa môe dovoláva
pred súdom len uchádzaè, záujemca alebo osoba, ktorá
mohla ma záujem o získanie koncesie a ktorej práva
alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli by
dotknuté postupom verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, a to do 30 dní odo dòa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v Úradnom
vestníku Európskej únie, ak sú splnené podmienky
pod¾a osobitného predpisu.23a) Neplatnosti dodatku ku
koncesnej zmluve sa môe dovoláva pred súdom len
uchádzaè, záujemca alebo osoba, ktorá mohla ma zá-

Prechodné ustanovenia
úèinné odo dòa úèinnosti tohto zákona
Úrad sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku
ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote
jedného roka do úèinnosti tohto zákona, môe dovoláva pred súdom len návrhom doruèeným súdu najneskôr do 30 dní odo dòa úèinnosti tohto zákona. Iné
oprávnené osoby sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené
v lehote jedného roka do úèinnosti tohto zákona, môu
dovoláva pred súdom len návrhom doruèeným súdu
najneskôr do 30 dní odo dòa úèinnosti tohto zákona..
Èl. II
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

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