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304
ZÁKON
z 24. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 126/2005 Z. z., zákona è. 521/2005 Z. z. a zákona
è. 477/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 znie:
§ 2
(1) Notár je tátom urèenou osobou vykonáva notársku èinnos a ïaliu èinnos pod¾a tohto zákona.
(2) Notári svojím postavením a svojou èinnosou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzahoch
a o predchádzanie sporom.
(3) Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurèitú tátom notárovi ako fyzickej
osobe na výkon notárskej èinnosti a na ïaliu èinnos
pod¾a tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný..
2. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môe ako svoju osobitnú èinnos vykonáva funkciu mediátora1a) a funkciu rozhodcu.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 521/2005 Z. z..

3. § 4 znie:

(3) Pri výkone notárskej èinnosti má notár postavenie
verejného èinite¾a.1c)
(4) Vykonávanie notárskej èinnosti je výkonom verejnej moci..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:
1c) § 128 ods. 1 Trestného zákona..
4. § 5 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) poskytnú zastupovanie v katastrálnom konaní..
5. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, a v prípade obzvlá závaného zloèinu,
trestného èinu zneuívania právomoci verejného èinite¾a, trestného èinu prijímania úplatku, trestného èinu
podplácania a trestného èinu nepriamej korupcie ani
ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný èin zahladené
alebo na ktorého sa h¾adí, akoby nebol za taký trestný
èin odsúdený pod¾a osobitného predpisu.2b).
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 2c sa citácia Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 330/2007
Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..
7. V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak notár mimo svojej kancelárie vykonáva úkon,
na ktorom sa okrem iadate¾a zúèastòuje aj iný úèastník, notár je o svojej prítomnosti povinný zrozumite¾ne
informova úèastníkov najneskôr pri zaèatí vykonávania úkonu notárskej èinnosti; to neplatí, ak iadate¾
alebo iná osoba zrozumite¾ne informovala úèastníkov
o prítomnosti notára najneskôr pri zaèatí vykonávania
úkonu notárskej èinnosti..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
8. § 36 znie:
§ 36

§ 4
(1) Notársku èinnos a ïaliu èinnos pod¾a § 3 ods. 2
(ïalej len notárska èinnos) môe vykonáva len notár.
(2) Pri výkone svojej èinnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.

(1) Notár je povinný postupova pri notárskej èinnosti s odbornou starostlivosou. Notár je povinný odmietnu vykona poadovaný úkon, ak je zjavné, e úkon
odporuje zákonu, obchádza zákon, prieèi sa dobrým
mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon
zveril inému orgánu verejnej moci.2e) Na poiadanie
vydá notár iadate¾ovi písomné potvrdenie o dôvodoch
odmietnutia úkonu.
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(2) Notár môe odmietnu vykona poadovaný úkon,
ak iadate¾ nezloí primeraný preddavok na odmenu
notára a na náhradu jeho hotových výdavkov.
(3) Notár môe odmietnu vyhotovi notársku zápisnicu, ak mu úèastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnú súèinnos potrebnú na vyhotovenie
notárskej zápisnice.
(4) Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom
úkone, notár upozorní úèastníkov zmluvy na platobné
podmienky dohodnuté v zmluve a v zápisnici uvedie vyhlásenie úèastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito
podmienkami. Notár je povinný oznámi úèastníkovi
zmluvy výku poistného krytia a poisovòu, v ktorej je
poistený pre prípad kody v súvislosti s vyhotovením
notárskej zápisnice..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2e znie:

Strana 2171

13. V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu pod¾a odseku 1 nemá istotu o totonosti
úèastníkov úkonu, vykoná ïalie zisovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doloili listiny z evidencie dokladov totonosti, poiada o vyjadrenie príslunú
obec, vykoná zisovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zisti skutoènú totonos úèastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôe sa zbavi zodpovednosti za kodu
spôsobenú zneuitím totonosti úèastníkov..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
14. V § 58 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: najmä druh a èíslo platného dokladu totonosti
úèastníka.

2e) Napríklad § 11 ods. 1 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov, § 1 ods. 2 a § 6 a 35 zákona è. 747/2004
Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

15. V § 73k ods. 1 sa za slovo obsahuje vkladajú slová súdne listiny, ak tak ustanovuje osobitný zákon,.

9. V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b) nahrádzajú slovami pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a d).

§ 92

10. V § 40 odsek 3 znie:
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, notár sa zbaví
zodpovednosti pod¾a odseku 1, ak preukáe, e kode
nemohol zabráni ani pri vynaloení vetkého úsilia,
ktoré od neho objektívne mono poadova..
11. § 40 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Notár sa zbaví zodpovednosti pod¾a odseku 1, ak
preukáe, e pokodená osoba vedela o skutoènosti,
ktorá bola príèinou vzniku kody..
12. § 47 znie:
§ 47
Notárska zápisnica musí obsahova
a) miesto, deò, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
b) meno, priezvisko a sídlo notára,
c) meno, priezvisko, rodné èíslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko úèastníkov, ich zástupcov, svedkov,
dôverníkov a tlmoèníkov,
d) vyhlásenie úèastníkov, e sú spôsobilí na právne
úkony,
e) údaj o tom, ako bola preukázaná totonos úèastníkov a svedkov, najmä druh a èíslo platného preukazu totonosti úèastníka,
f) ak je úèastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako
bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej
mene kona,
g) obsah právneho úkonu,
h) údaj o tom, e zápisnica bola po preèítaní úèastníkmi schválená,
i) podpisy úèastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli
prizvaní, tie svedkov, dôverníkov a tlmoèníkov; ak
podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu
ako úèastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene
kona, pripojí iba svoj podpis,
j) odtlaèok úradnej peèiatky notára a jeho podpis..

16. § 92 znie:

Návrh na zaèatie disciplinárneho konania môe
poda minister, predseda krajského súdu a prezident
komory (ïalej len navrhovate¾ ) do jedného roka odo
dòa, keï sa dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k nemu dolo. Notár si môe v disciplinárnom konaní zvoli obhajcu..
17. V § 93 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení odole
disciplinárna komisia v lehote 30 dní odo dòa vydania
rozhodnutia..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
18. V § 95 odsek 1 znie:
(1) Za èinnos pod¾a tohto zákona patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu
èasu, ktoré tvoria príjem notára..
19. V § 95 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Notár je povinný informova osobu, ktorej poskytuje právnu slubu, o jeho odmene ete pred zaèatím
úkonu právnej sluby, inak mu odmena nepatrí. To neplatí, ak je potrebné úkon právnej sluby vykona bezodkladne..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
20. Za § 100b sa vkladá § 100c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100c
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2009
Na notárske zápisnice vyhotovené do 31. augusta
2009 sa vzahujú ustanovenia zákona v znení úèinnom
do 31. augusta 2009..
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Èl. II
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 327/2005 Z. z., zákona è. 331/2007 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z. a zákona è. 451/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 1 sa vkladajú § 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisu
znejú:
Autorizácia zmlúv
o prevode nehnute¾nosti
§ 1a
(1) Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode
nehnute¾nosti, zistenie totonosti úèastníkov tejto
zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, èi zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieèi sa dobrým
mravom, a posúdenie, èi uzavretím zmluvy nedôjde ku
skutoènosti zakladajúcej vznik kody.
(2) Autorizáciu zmluvy pod¾a odseku 1 advokát potvrdí v doloke o autorizácii, ktorá obsahuje
a) vyhlásenie advokáta, e pri spisovaní zmluvy postupoval pod¾a odseku 1,
b) údaj o poète listov, ktoré zmluva obsahuje,
c) miesto a dátum vydania doloky o autorizácii,
d) meno, priezvisko a podpis advokáta,
e) odtlaèok peèiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a èíslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.
(3) Vzor doloky o autorizácii je uvedený v prílohe è. 3.
(4) Ak ide o zmluvu o prevode nehnute¾nosti za odplatu, advokát upozorní úèastníkov zmluvy na platobné
podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve
uvedie vyhlásenie úèastníkov zmluvy o oboznámení sa
s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámi
úèastníkovi zmluvy o prevode nehnute¾nosti výku poistného krytia a poisovòu, v ktorej je poistený pre prípad kody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode
nehnute¾nosti.
§ 1b
(1) Ak advokát nepozná úèastníkov, ich zástupcov, tí
musia preukáza svoju totonos platným dokladom
totonosti alebo ich totonos musí by potvrdená dvoma svedkami totonosti.
(2) Ak advokát napriek postupu pod¾a odseku 1 nemá
istotu o totonosti osôb, vykoná ïalie zisovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doloili listiny
z evidencie dokladov totonosti, zistí totonos prostredníctvom ïalích svedkov, o ktorých totonosti
nemá iadne pochybnosti, poiada o vyjadrenie príslunú obec, vykoná zisovanie na základe iných listinných dôkazov.
(3) Ak sa ani napriek postupu pod¾a odseku 2 advokátovi nepodarí zisti skutoènú totonos úèastníkov
a právnu slubu neodmietne, nemôe sa zbavi zodpovednosti za kodu spôsobenú zneuitím totonosti; to
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neplatí, ak preukáe, e pokodený úèastník zmluvy
vedel o skutoènosti, ktorá bola príèinou vzniku kody.
(4) Ak v spojení s autorizáciou poiada úèastník
zmluvy o prevode nehnute¾nosti o uskutoènenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného
plnomocenstva úèastníka vyhotoví toto podanie a zabezpeèí jeho doruèenie správe katastra vrátane prísluných listín o úkone..
2. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, a ak ide o obzvlá závaný zloèin, trestný
èin zneuívania právomoci verejného èinite¾a, trestný
èin prijímania úplatku, trestný èin podplácania a trestný èin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný èin zahladené alebo na ktorého sa
h¾adí, ako keby nebol za taký trestný èin odsúdený pod¾a osobitného predpisu.6).
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia
Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
4. § 8 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Komora môe na návrh predsedu Revíznej komisie komory pozastavi výkon advokácie tomu, proti
komu bol podaný návrh na zaèatie disciplinárneho konania, a to a do právoplatného skonèenia veci..
5. V § 11 sa na zaèiatku vkladá nová veta, ktorá znie:
Proti rozhodnutiu komory o pozastavení výkonu advokácie a o vyèiarknutí zo zoznamu advokátov nie je prípustný opravný prostriedok..
6. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Advokát je povinný pri výkone advokácie postupova s odbornou starostlivosou, ktorou sa rozumie,
e koná èestne, svedomito, primeraným spôsobom
a dôsledne vyuíva vetky právne prostriedky a uplatòuje v záujme klienta vetko, èo pod¾a svojho presvedèenia povauje za prospené. Pritom dbá na úèelnos
a hospodárnos poskytovaných právnych sluieb..
7. § 18 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Advokát je povinný v priebehu poskytovania
právnej sluby informova klienta, ktorý je spotrebite¾om právnej sluby, o výke odmeny za úkon právnej
sluby ete pred zaèatím tohto úkonu, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon
právnej sluby vykona bezodkladne.
(5) Odmena advokátovi nepatrí za tie úkony, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosou..
8. § 24 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Advokát nemôe poadova ani prija odmenu od
klienta za právne sluby v konaní pred súdom, ak pod¾a
rozhodnutia súdu nebola priznaná náhrada trov konania klientovi z dôvodu, e sluby neboli poskytnuté
s odbornou starostlivosou; v prípade, ak bola z tohto
dôvodu rozhodnutím súdu náhrada trov zníená, nemôe advokát poadova a prija odmenu od klienta za
právne sluby v rozsahu takéhoto zníenia. To platí aj
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v prípade, ak advokát nevykonal úkon potrebný k priznaniu náhrady trov konania..
9. § 25 znie:
§ 25
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odmenu advokátovi ustanovenému alebo urèenému z úradnej moci
uhradí tát.14a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) Zákon è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

10. V § 26 odsek 4 znie:
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, advokát sa
zbaví zodpovednosti pod¾a odseku 1, ak preukáe, e
kode nemohol zabráni ani pri vynaloení vetkého
úsilia, ktoré mono od neho iada..
11. V § 71 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:

Strana 2173

k) vydáva záväzné potvrdenie o forme výkonu advokácie pod¾a § 12 tohto zákona a o skutoènosti, èi advokát je samostatne zárobkovo èinnou osobou pod¾a
osobitného predpisu..
12. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 82a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2009
Na zmluvy o prevode nehnute¾ností spísané advokátom do 31. augusta 2009 sa vzahujú ustanovenia zákona v znení úèinnom do 31. augusta 2009..
13. V § 87 ods. 2 prvá veta znie: Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môe Centrum právnej
pomoci23) urèi alebo súd ustanovi na poskytovanie
právnej pomoci pod¾a osobitného predpisu..
14. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3
k zákonu è. 586/2003 Z. z.

VZOR DOLOKY O AUTORIZÁCII
DOLOKA O AUTORIZÁCII
a)

Vyhlásenie advokáta, e zmluvu autorizoval pod¾a § 1a ods. 1 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 304/2008 Z. z.

b)

Údaj o poète listov zmluvy

c)

Miesto a dátum autorizácie zmluvy

d)

Meno, priezvisko a podpis autorizujúceho advokáta

e)

Odtlaèok peèiatky advokáta, v ktorej je uvedené meno advokáta, adresa advokátskej kancelárie a èíslo zápisu
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z.,
zákona è. 419/2002 Z. z., zákona è. 173/2004 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 669/2007 Z. z. a zákona è. 384/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúajú slová práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a a slová a o iných právach
a povinnostiach z vecného bremena, ak boli zriadené
ako vecné práva k nehnute¾nostiam,.

2. V § 7 písm. b) sa za slová parcelné èísla, vkladajú
slová údaje o parcelách registra C evidovaných na
katastrálnej mape, údaje o parcelách registra E evidovaných na mape urèeného operátu,.
3. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Katastrálny operát sa vedie v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe..
4. V § 8 ods. 1 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2,
ktorý znie:
2. vybrané údaje o nehnute¾nostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje,
ktoré sa zapisujú do listu vlastníctva. List vlastníctva
obsahuje èíslo listu vlastníctva, názov okresu, názov
obce a názov katastrálneho územia a skladá sa z èasti
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A  majetková podstata, ktorá obsahuje vetky nehnute¾nosti, ktoré sú predmetom práv k nehnute¾nostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmeru,
druh pozemku, kód spôsobu vyuívania pozemku, príslunos k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bliie vysvetlenia èasti A,
z èasti B  vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorá
obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnute¾nosti alebo inej oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné èíslo alebo identifikaèné
èíslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia pod¾a verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce
bliie vysvetlenia èasti B, byty a nebytové priestory,
nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutoènostiach súvisiacich s nehnute¾nosami alebo s právami
k nehnute¾nostiam,
z èasti C  archa, ktorá obsahuje vecné bremeno (obsah vecného bremena, oznaèenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste
vlastníctva oprávneného), záloné práva (oznaèenie záloného verite¾a), predkupné práva, ak majú ma úèinky vecných práv (oznaèenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné
práva, a iné údaje obsahujúce bliie vysvetlenia èasti
C; v èasti C sa výka dlhu neuvádza,.
Doterají bod 2 sa oznaèuje ako bod 3.
5. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno f).
6. V § 12 písm. b) sa slová správy katastra nahrádzajú slovami katastrálne úrady.
7. V § 12 písm. c) sa slová správ katastra nahrádzajú slovami katastrálnych úradov.
8. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Katastrálnej inpekcii podliehajú fyzické osoby
a právnické osoby vykonávajúce geodetické èinnosti
a kartografické èinnosti, ktorých výsledky sa preberajú
do katastra alebo pri ktorých výkone sa vyuívajú údaje katastra, a to najmä geometrické plány, vytyèovanie
hraníc pozemkov, zriaïovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie a zobrazovanie predmetov, ktoré
sa preberajú do základných tátnych mapových diel..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
9. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
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nedostatky v priebehu kontroly alebo v urèenej lehote, ak ide o drobné a formálne nedostatky, ktoré
nevyadujú prijatie osobitných opatrení.
(2) Katastrálny inpektor pri kontrole fyzických osôb
a právnických osôb kontroluje
a) dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov, administratívnych opatrení a technických noriem v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
b) výsledky meraèských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií..
10. V § 16a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Katastrálny úrad je sluobným úradom tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu slubu v katastrálnom
úrade a na správach katastra, a je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade a na správach katastra..
11. V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak sa zápis práv k nehnute¾nostiam vkladom
týka nehnute¾ností nachádzajúcich sa vo viacerých
územných obvodoch správ katastra, je prísluná kona
o celom návrhu ktoráko¾vek z prísluných správ katastra. Správa katastra, ktorá o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o zaèatí konania dotknutú správu katastra. Správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla,
jedno vyhotovenie zmluvy s vyznaèením rozhodnutia
o povolení vkladu zale dotknutej správe katastra.
(4) Katastrálne konanie mono vykona aj elektronicky..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
12. § 23 znie:
§ 23
(1) Náleitosti elektronického podania sú rovnaké
ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa
podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.
(2) Ak sa v písomnom podaní vyaduje osvedèený
podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaruèený elektronický podpis.
(3) Pri elektronickom podaní musia by vetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaruèeným elektronickým podpisom a èasovou peèiatkou..
13. V § 26 ods. 1 sa slová správy katastra nahrádzajú slovami katastrálneho úradu.
14. § 27 vrátane nadpisu znie:

Pôsobnos katastrálnej inpekcie

§ 27

(1) Katastrálny inpektor pri zabezpeèovaní úloh
v oblasti katastra
a) kontroluje úroveò spravovania katastra a súvisiacich èinností,
b) schva¾uje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje
sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia
èinností, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
c) ukladá kontrolovaným subjektom prija opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje
ich splnenie v urèenej lehote,
d) ukladá kontrolovaným subjektom odstráni zistené

Oznamovacia povinnos
Úrad, katastrálne úrady a správy katastra oznamujú
prísluným tátnym orgánom skutoènos nasvedèujúcu, e dolo k porueniu veobecne záväzného právneho predpisu, o ktorej sa dozvedeli pri výkone tátnej
správy..
15. V § 30 odseky 3 a 6 znejú:
(3) Pred podaním návrhu na vklad môu úèastníci
konania alebo oprávnená osoba pod¾a osobitného
predpisu poda oznámenie o zamý¾anom návrhu na
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vklad v elektronickej podobe tlaèiva, ktoré sa zverejní
na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zale
elektronicky na príslunú správu katastra. Ak do 90
dní od doruèenia oznámenia úèastník konania nepodá
návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymae
z evidencie.
(4) Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o úèastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno,
názov a sídlo, ak ide o úèastníka konania právnickú
osobu,
b) oznaèenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) oznaèenie právneho úkonu, na ktorého základe má
vzniknú, zmeni sa alebo zaniknú právo k nehnute¾nosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne
vzahy z viacerých právnych úkonov, oznaèia sa
vetky právne úkony.
(5) Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej
základe má by zapísané právo k nehnute¾nosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ïalími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje
právo k nehnute¾nosti, ak toto právo k nehnute¾nosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnute¾nosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozde¾uje alebo
zluèuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
d) dohoda o splnomocnení, ak je úèastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocnite¾a
musí by osvedèený, ak sa osvedèenie podpisu vyaduje pod¾a § 42 ods. 3,
e) oznámenie pod¾a odseku 3 v papierovej podobe.
(6) Správa katastra na návrhu na vklad vyznaèí dátum, hodinu a minútu doruèenia návrhu na vklad..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10, 10a a 10aa sa
vypúajú.
16. § 31 znie:
§ 31
(1) Správa katastra preskúma zmluvu z h¾adiska, èi
obsahuje podstatné náleitosti zmluvy, èi je úkon urobený v predpísanej forme, èi je prevodca oprávnený naklada s nehnute¾nosou, èi sú prejavy vôle dostatoène
urèité a zrozumite¾né, èi zmluvná vo¾nos alebo právo
naklada s nehnute¾nosou nie sú obmedzené, èi zmluva neodporuje zákonu, èi zákon neobchádza a èi sa neprieèi dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne
skutoènosti,10b) ktoré by mohli ma vplyv na povolenie
vkladu.
(2) Ak ide o zmluvu o prevode nehnute¾nosti, ktorá
bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo
autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje
zmluvu iba z poh¾adu, èi je súladná s katastrálnym
operátom a èi sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.
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(3) Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.
(4) Rozhodnutie, ktorým sa vklad povo¾uje, obsahuje
oznaèenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,
èíslo vkladu,
oznaèenie úèastníkov konania,
oznaèenie právneho úkonu a nehnute¾ností, ktorých sa právny úkon týka,
e) deò, keï správa katastra o vklade rozhodla,
f) deò, keï nastali právne úèinky vkladu,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h) odtlaèok okrúhlej peèiatky správy katastra.
a)
b)
c)
d)

(5) Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnos dòom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povo¾uje, nemono poda odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemono
preskúma mimo odvolacieho konania.
(6) Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa
katastra zale úèastníkom konania do 15 dní odo dòa
rozhodnutia.
(7) Správa katastra doruèí rozhodnutie o zamietnutí
vkladu vetkým úèastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu mono poda odvolanie. Odvolanie sa podáva
na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote
30 dní odo dòa jeho doruèenia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd..
17. § 31a sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) právo naklada s nehnute¾nosou je obmedzené pod¾a osobitného predpisu.10).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Napr. § 50, § 425 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok..

18. § 31b sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) vo veci koná iná prísluná správa katastra..
19. V § 32 odsek 2 znie:
(2) Ak zmluva o prevode nehnute¾nosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie
vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní..
20. V § 33 sa vypúa odsek 3.
21. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
§ 33a
(1) Overovanie spôsobilosti rozhodova o návrhu na
vklad vykonáva komisia na overovanie spôsobilosti rozhodova o návrhu na vklad (ïalej len komisia na overovanie).
(2) Predsedu, podpredsedu a ïalích èlenov komisie
na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov úradu, zo zamestnancov katastrálnych úradov
a z ïalích odborníkov z vysokých kôl, vedeckých intitúcií, zo stavovských organizácií a tátnych orgánov.
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(3) Po úspenom vykonaní skúky pred komisiou na
overovanie vydá predseda úradu na návrh komisie na
overovanie zamestnancovi katastrálneho úradu oprávnenie na spôsobilos rozhodova o návrhu na vklad.
(4) Komisia na overovanie odporuèí na návrh katastrálneho inpektora, katastrálneho úradu alebo príslunej správy katastra predsedovi úradu odobra
oprávnenie na spôsobilos rozhodova o návrhu na
vklad zamestnancovi, ktorý obzvlá hrubým spôsobom poruil veobecne záväzné právne predpisy upravujúce práva k nehnute¾nostiam, alebo zamestnancovi, ktorý úmyselne poruil veobecne záväzné právne
predpisy.
(5) Podrobnosti o spôsobe, organizácii, ako aj o priebehu skúky upraví skúobný poriadok, ktorý vydá
predseda úradu..
22. § 35 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Pred doruèením verejnej listiny alebo inej listiny
na zápis záznamom pod¾a odsekov 1 a 2 mono poda
oznámenie v elektronickej podobe tlaèiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zale elektronicky na príslunú správu katastra..
23. V § 36a sa vypúajú slová za bodkoèiarkou.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10f sa vypúa.
24. § 37 znie:
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v písaní alebo poèítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti,
alebo ak neobsahuje náleitosti pod¾a odsekov 1 a 3,
správa katastra ju vráti vyhotovite¾ovi alebo tomu, kto
podal návrh na záznam, a urèí lehotu na vykonanie opravy..
28. V § 44 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora.
29. § 45 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a sa vypúa.
30. V § 46 ods. 4 sa slová cene rozostavanej stavby
nahrádzajú slovami stupni rozostavanosti.
31. V § 46 odsek 7 znie:
(7) Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej
v § 6 ods. 1 písm. c) v druhom a vo tvrtom bode sa ako
vlastník zapíe osoba uvedená v kolaudaènom rozhodnutí,16) ak sa nepreukáe nieèo iné..
32. § 46 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Pri výmaze údajov o stavbe, ktorá zanikla, sa
predkladá rozhodnutie o zruení súpisného èísla. Pri
výmaze údajov o stavbe, ktorej nebolo pridelené súpisné èíslo, sa predkladá právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby..
33. § 47 sa vypúa.

§ 37

Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.

Správa katastra oznámi tým osobám, ktorých právo
k nehnute¾nosti bolo zápisom dotknuté, e vykonala
zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dòa zápisu práva do katastra..

34. V § 57 ods. 1 sa vypúajú slová v spolupráci
s obcami.

25. V § 42 ods. 2 písmeno c) znie:
c) nehnute¾nosti pod¾a katastrálneho územia, pozemku pod¾a parcelného èísla evidovaného v súbore popisných informácií, druhu pozemku, súpisného èísla stavby a parcelného èísla pozemku, na ktorom je
stavba postavená, èísla bytu alebo nebytového priestoru, èísla poschodia, èísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoloèných èastiach a spoloèných
zariadeniach domu a na pozemku, súpisného èísla
stavby a parcelného èísla pozemku, na ktorom je
dom postavený; ak je nehnute¾nos v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, tak sa uvádza i podiel vyjadrený zlomkom k celku..

§ 58

26. V § 42 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnute¾nosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú
advokátom.
27. § 42 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Ak zmluva obsahuje chyby v písaní alebo poèítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti po podaní návrhu na
vklad, vykoná sa jej oprava dolokou pod skonèeným
textom, ak s tým úèastníci súhlasia. V doloke sa uvedie nesprávnos, správne znenie s vyznaèením dátumu
vykonania opravy, podpisy úèastníkov zmluvy, ako aj
podpis konajúceho zamestnanca a odtlaèok okrúhlej
peèiatky.
(6) Ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby

35. § 58 vrátane nadpisu znie:

Zmena hranice katastrálneho územia
(1) Za zmenu hranice katastrálneho územia sa povauje zmena hranice katastrálneho územia, ktorá nie je
totoná s hranicou obce, a to
a) zlúèenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, ktoré sú súèasou jednej obce,
b) rozdelenie doterajieho katastrálneho územia na
dve alebo viac katastrálnych území v tej istej obci,
c) oddelenie èasti jedného katastrálneho územia a jeho
prièlenenie do iného katastrálneho územia v tej istej
obci.
(2) O zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je
súèasne hranicou obce, rozhodne správa katastra v súlade so zmenou hranice obce.
(3) Na vykonanie zmeny pod¾a odseku 1 písm. a) a b)
je potrebný súhlas úradu.
(4) O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne
správa katastra v katastrálnom konaní z vlastného
podnetu alebo na návrh dotknutej obce alebo na návrh
dotknutej èasti obce.
(5) Navrhovate¾ pripojí k návrhu
a) popis doterajieho priebehu hranice katastrálneho
územia zo súboru popisných informácií, ktorého prílohou je náèrt doterajieho priebehu hranice katastrálneho územia,
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b) popis navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia, ktorého prílohou je náèrt navrhovaného
priebehu hranice katastrálneho územia,
c) kópiu katastrálnej mapy, kópiu mapy urèeného operátu a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak sa nevykonalo meranie,
d) geometrický plán, ak bolo potrebné vykona meranie,
e) celkový výkaz výmery katastrálnych území pred
zmenou a po zmene,
f) zoznam dotknutých parciel s uvedením názvov katastrálnych území a èísel listov vlastníctva,
g) stanovisko dotknutej obce,
h) stanovisko dotknutých èastí obce,
i) súhlas úradu, ak je potrebný.
(6) Na základe návrhu vyhlási správa katastra zaèatie katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho územia.
(7) Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.7)
(8) Správa katastra zasiela rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia
a) obci,
b) vyiemu územnému celku,
c) obvodnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) orgánu tatistiky,
f) úradu.
(9) Správa katastra oznámi rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia v obci verejnou vyhlákou..
36. § 63 a 64 vrátane nadpisov znejú:
§ 63
Konanie o námietkach
(1) Po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým
mapovaním (ïalej len obnovený katastrálny operát)
správa katastra zverejní obnovený katastrálny operát
na nahliadnutie prostredníctvom obce s pouèením
o monosti poda námietky. V súbore popisných informácií o fyzickej osobe sa zverejòujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. O monosti nahliadnu
do obnoveného katastrálneho operátu obec písomne
upovedomí vlastníkov, ktorí nie sú obyvate¾mi obce.
(2) Vlastník alebo iná oprávnená osoba môe do 30
dní od zverejnenia obnoveného katastrálneho operátu
pod¾a odseku 1 poda námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. O námietkach rozhodne
správa katastra do 60 dní odo dòa podania námietky.
(3) Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho èasti
vyhotovením duplikátu platného stavu sa konanie
o námietkach neuskutoèòuje.
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§ 64
Vyhlásenie platnosti
obnoveného katastrálneho operátu
(1) Správa katastra na základe oznámenia zhotovite¾a najviac 90 dní pred vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra k pozemkom, ktoré sú
predmetom konania o obnove katastrálneho operátu,
okrem zápisu záloného práva a vecného bremena
k týmto pozemkom. Poèas tejto doby lehoty na zápis
práv k nehnute¾nostiam neplynú.
(2) Správa katastra vyhlási platnos obnoveného katastrálneho operátu vyhotoveného novým mapovaním,
ak v lehote neboli podané námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte alebo ak sa o námietkach rozhodlo a rozhodnutie sa stalo právoplatným.
(3) Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho
operátu sa doterají katastrálny operát stáva neplatným a pre kataster sa zaène pouíva obnovený katastrálny operát. Správa katastra vyznaèí neplatnos katastrálneho operátu vo vetkých jeho èastiach.
(4) Správa katastra po vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu zapíe údaje obnoveného katastrálneho operátu do katastra. Následne správa katastra zapíe zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny,
ktoré boli doruèené v lehote pod¾a odseku 1.
(5) Platnos obnoveného katastrálneho operátu alebo
jeho èasti vyhotovením duplikátu platného stavu sa nevyhlasuje..
37. V § 67a ods. 1, 2 a 6 sa slová právnická osoba
zriadená úradom nahrádzajú slovami správa katastra.
38. V § 67b sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
39. V § 67b ods. 4 sa vypúajú slová alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho èasti skrátenou
formou,.
40. V § 67b ods. 5 sa vypúa èiarka a slová prípadne
skrátenou formou,.
41. V § 67d sa vypúa odsek 2.
Odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
42. V § 68 ods. 5 sa za slovo vlastníkom vkladá èiarka a slová ich právnym predchodcom.
43. § 69 vrátane nadpisu znie:
§ 69
Poskytovanie údajov katastra
(1) Správa katastra vyhotoví na poiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkových kníh, ako aj identifikáciu parcely. Výpis
alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny. Výpis alebo kópia z listu vlastníctva vydaná fyzickej
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osobe, ktorá je vlastníkom, môe na jej iados obsahova okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj
jej rodné èíslo.
(2) Údaje zo súboru popisných informácií a zo súboru
geodetických informácií môe poskytnú na poiadanie
aj právnická osoba zriadená úradom. Tieto údaje majú
informatívny charakter.
(3) Vyhotovenie výpisu alebo kópie si môe vyiada
kadý od ktorejko¾vek správy katastra.
(4) Správa katastra nevyhotoví výpis alebo kópiu
z listu vlastníctva k nehnute¾nosti, na ktorej je vyznaèená plomba pod¾a § 44 ods. 1.
(5) Katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti,
ktorým je katastrálny portál. Údaje poskytované prostredníctvom katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú informatívny charakter.
(6) Údaje pod¾a odseku 1 mono poskytnú aj elektronicky pod¾a osobitného predpisu,21b) ak má správa katastra poadované údaje v elektronickej forme.
(7) Výpis alebo kópia obsahujú údaje platné v deò ich
vydania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21b znie:

21b) § 7 ods. 2 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

44. V § 70 ods. 2 sa vypúa posledná veta.
45. Za § 79h sa vkladá § 79i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 79i
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. septembra 2009
Konanie o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode nehnute¾ností uzavreté do 31. augusta 2009 sa
vzahujú ustanovenia zákona v znení úèinnom do 31.
augusta 2009..
46. V § 80 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) vedení, postupe, spôsobe a uskutoèòovaní elektronickej formy katastra nehnute¾ností a povinností
z nich vyplývajúcich..
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è. 469/2003 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z. a zákona è. 292/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa za slovo súdy, vkladá slovo prokuratúra,.

Èl. IV

2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti I VEOBECNÁ SPRÁVA poloka 10 znie:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona

Poloka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnute¾ností,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za
kadých aj zaèatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého
pozemkového katastra alebo z pozemkovokninej
mapy alebo mapy urèeného operátu, za kadú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie
pozemkovokninej vloky alebo bývalého
pozemkového katastra, za kadých aj
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b)
c)

d)

e)

f)
g)

Zbierka zákonov è. 304/2009

zaèatých 20 parciel alebo 20 bytov
a nebytových priestorov...............................8 eur
Vydanie druhého a ïalieho rovnopisu
verejných listín uvedených v písmene a) .........3 eurá
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo
iného operátu preukazujúceho vlastnícke
právo k nehnute¾nosti na nahliadnutie
iadate¾ovi s monosou vyhotovenia
výpisu, náèrtu alebo poskytnutie
informácie z katastra nehnute¾ností
v rámci jedného katastrálneho územia ...........3 eurá
Poskytnutie informácií zo súboru
popisných informácií katastra
nehnute¾ností a zo súboru
geodetických informácií katastra
nehnute¾ností na vyhotovenie
vytyèovacieho náèrtu v rámci
jedného katastrálneho územia ................16,50 eura
Poskytnutie informácií z katastrálneho
operátu na zisovanie údajov
pre likvidáciu obchodných spoloèností,
draby, bankové subjekty, v rámci
jedného katastrálneho územia ..................6,50 eura
Overenie tyroch vyhotovení
geometrického plánu vrátane
poskytnutých informácií.........................26,50 eura
Overenie ïalích troch vyhotovení
geometrického plánu ................................6,50 eura
Oslobodenie

1. Od poplatkov pod¾a tejto poloky sú oslobodené obce
a vyie územné celky, ak iadajú o vykonanie týchto
spoplatòovaných úkonov na úèely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku kolám,
ktoré preli do ich pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov.
2. Od poplatkov pod¾a tejto poloky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná dia¾nièná spoloènos,
a.s., ak iadajú o vykonanie týchto spoplatòovaných
úkonov na úèely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami  dia¾nicami
a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky pod¾a písmen a)
a c) tejto poloky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem
a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených èastí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných
hospodárskych plánov, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce pod¾a schváleného územného
plánu.
2. Úkon spoplatòovaný pod¾a písmena c) tejto poloky
nezahàòa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnute¾ností pod¾a
písmena a) zahàòa aj poskytnutie údajov pre nájomné
vzahy pod¾a osobitného predpisu.12a)
4. tátne archívy vyberajú poplatky pod¾a tejto poloky
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
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výzvy. Súèasne sa vyberá poplatok za osvedèenie pod¾a
poloky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky pod¾a tejto poloky, ak ide o úkony potrebné na úèely konania o dedièstve a na úèely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak dolo pri úkonoch spoplatòovaných pod¾a tejto
poloky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok u nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony pod¾a poloky 10 písm. d), f)
a g) je vyhotovite¾ vybraných geodetických a kartografických èinností..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti I VEOBECNÁ SPRÁVA poloka 11 znie:
Poloka 11
a) Návrh na zaèatie konania o povolení
vkladu práva k nehnute¾nosti do katastra
nehnute¾ností .............................................. 66 eur
b) Návrh na zaèatie konania o povolení
vkladu práva k nehnute¾nosti do katastra
nehnute¾ností podaný elektronicky ...............33 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené obce
a vyie územné celky, ak návrh na zaèatie konania
o povolení vkladu práva k nehnute¾nosti do katastra
nehnute¾ností podávajú v súvislosti s usporiadaním
vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku
kolám, ktoré preli do ich pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov.
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo
vlastníctve tátu, ak ide o úkony spojené s konaním
o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
l. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke 265,50 eura, ak úèastník konania pri doruèení návrhu na vklad do katastra nehnute¾ností iada
rozhodnú o vklade urýchlene do 15 dní.
2. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke 130 euro, ak úèastník konania podal návrh na
vklad do katastra elektronicky.
Ak sa konanie preruilo, lehota prestáva plynú
dòom vydania rozhodnutia o preruení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deò doruèenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo
návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.
Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva
k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným pod¾a
splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na
vklad a poplatkom urèeným pod¾a tejto poloky.
3. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
zníený o 15 eur, ak úèastník konania o vklade práva
podal oznámenie pod¾a § 30 ods. 3 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri
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nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) znení neskorích predpisov.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnute¾ností právne vzahy z viacerých druhov právnych
úkonov, poplatok sa vyberie za kadý právny úkon osobitne pod¾a tejto poloky..
4. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti III PÔDOHOSPODÁRSTVO sa dopåòa poloka 49a, ktorá
znie:
Poloka 49a
a) Vydanie osvedèenia o oprávnení
na prevádzkovanie verejného skladu
pod¾a § 7 zákona è. 144/1998 Z. z.
o skladiskovom zálonom liste,
tovarovom zálonom liste a o doplnení
niektorých ïalích zákonov .....................6,50 eura
b) Schválenie obchodných podmienok
pod¾a § 8 zákona è. 144/1998 Z. z.
o skladiskovom zálonom liste,
tovarovom zálonom liste a o doplnení
niektorých ïalích zákonov ......................6,50 eura
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c) Registrácia tovarových záloných listov
pod¾a § 25 zákona è. 144/1998 Z. z.
o skladiskovom zálonom liste,
tovarovom zálonom liste a o doplnení
niektorých ïalích zákonov ....................6,50 eura.
Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam
(katastrálny zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z., zákonom è. 255/2001 Z. z., zákonom
è. 419/2002 Z. z., zákonom è. 173/2004 Z. z., zákonom
è. 568/2007 Z. z., zákonom è. 669/2007 Z. z., zákonom
è. 384/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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305
ZÁKON
z 24. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích 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. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z. a zákona
è. 583/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 2a
Výkon tátnej sluby a priama súvislos s ním
(1) Výkonom tátnej sluby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo sluobného pomeru,
èinnos vykonávaná na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného a èinnos, ktorá je predmetom sluobnej cesty.
(2) Výkonom tátnej sluby je aj èinnos vykonávaná
pre sluobný úrad na podnet záujmového zdruenia
colníkov, prípadne aj èinnos vykonávaná pre sluobný
úrad z vlastnej iniciatívy, ak na òu colník nepotrebuje
osobitné oprávnenie alebo ak ju nevykonáva proti výslovnému zákazu nadriadeného.
(3) V priamej súvislosti s výkonom tátnej sluby sú
úkony potrebné na výkon tátnej sluby a úkony poèas
sluby obvyklé alebo úkony potrebné pred zaèiatkom
sluby alebo po jej skonèení. Nepatrí sem stravovanie,
oetrenie, prípadne vyetrenie v zdravotníckom zariadení s výnimkou lekárskeho vyetrenia konaného na
rozkaz alebo pokyn nadriadeného alebo oetrenia pri
prvej pomoci a cesta na ne a spä.
(4) Za èinnos v priamej súvislosti s výkonom tátnej
sluby sa povauje aj prehlbovanie kvalifikácie colníkov pod¾a § 134c organizované sluobným úradom..
2. V § 5 odsek 4 znie:
(4) Minister na návrh generálneho riadite¾a colného
riadite¾stva (ïalej len generálny riadite¾) urèí v rámci
systemizácie poèty miest colníkov zaradených do plato-

vých tried. V nadväznosti na pôsobnos a organizaènú
truktúru sluobných úradov generálny riadite¾ urèí
poèty miest colníkov zaradených do platových tried
v jednotlivých sluobných úradoch..
3. V § 7 ods. 2 druhá veta znie:
V tomto èase je colník povinný získa colnícke vzdelanie urèené pre funkciu, do ktorej je ustanovený..
4. V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:
b) doba túdia na splnenie kvalifikaèného predpokladu
colníckeho vzdelania,.
5. V § 7 ods. 4 sa vypúa slovo základné a na konci
sa pripájajú tieto slová: urèené pre funkciu, do ktorej
je ustanovený.
6. § 7 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Prípravná tátna sluba colníka, ktorý je pod¾a
záveru schváleného sluobného hodnotenia nespôsobilý na zaradenie do stálej tátnej sluby alebo ktorý
svojím zavinením nezískal prísluné colnícke vzdelanie, trvá aj po uplynutí doby dvoch rokov, a to a do
skonèenia sluobného pomeru z týchto dôvodov..
7. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Pri prijatí do sluobného pomeru v prípravnej
tátnej slube alebo doèasnej tátnej slube sa urèí
skúobná doba, najkratie na tri mesiace a najdlhie
na 18 mesiacov. Urèená skúobná doba je súèasou
prípravnej tátnej sluby a doèasnej tátnej sluby
a nesmie sa dodatoène predlova ani skracova..
8. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Colník sa zaradí do stálej tátnej sluby po skonèení
a) prípravnej tátnej sluby alebo
b) doèasnej tátnej sluby pod¾a § 10 ods. 3..
9. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Pre colníka zaradeného do doèasnej tátnej sluby sa kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania nevyaduje..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
10. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Kvalifikaèné predpoklady na funkciu
(1) Kvalifikaèné predpoklady na funkciu sú:
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a) kvalifikaèný predpoklad vzdelania,
b) kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania.
(2) Generálny riadite¾ môe v tabu¾kách zloenia
a poètu funkcií colníkov v jednotlivých sluobných úradoch urèi pre jednotlivé funkcie ïalie predpoklady na
ich výkon. Ak je pre funkciu takýto predpoklad urèený,
colník je povinný ho splni najneskôr do troch rokov od
jeho ustanovenia do funkcie alebo od jeho vymenovania do funkcie. Ak je takýto predpoklad urèený a po
ustanovení colníka do funkcie alebo po jeho vymenovaní do funkcie, colník je povinný ho splni najneskôr do
troch rokov od urèenia tohto predpokladu..
11. V § 13 odseky 2 a 5 znejú:
(2) Základným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného colného kurzu a zloenie niej
colnej skúky.
(3) Odborným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného colného kurzu a zloenie odbornej colnej skúky.
(4) Obsah niej colnej skúky a odbornej colnej
skúky, spôsob ich vykonania a spôsob hodnotenia
znalostí colníka ustanoví skúobný poriadok.
(5) Podrobnosti o forme, rozsahu a obsahu vzdelávania v základnom colnom kurze, odbornom colnom kurze a o skúobnom poriadku na zloenie niej colnej
skúky a odbornej colnej skúky ustanoví generálny
riadite¾ vnútorným predpisom..
12. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a i), ktoré
znejú:
g) ku dòu prijatia do tátnej sluby nie je èlenom politickej strany alebo politického hnutia,
h) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
i) ku dòu prijatia do tátnej sluby skonèí èinnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané pod¾a § 44 ods. 6..
13. V § 14 ods. 2 sa za slová úmyselný trestný èin
vkladá èiarka a slová za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uloený trest odòatia slobody, ktorého výkon nebol podmieneène odloený
a vypúajú sa slová nie starím ako tri mesiace.
14. Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 92 Trestného zákona..

15. V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúajú slová zistených v prijímacom konaní.
16. V § 14 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) bol z predchádzajúceho sluobného pomeru prepustený z dôvodu, e
1. pri sluobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonáva akúko¾vek funkciu v tátnej
slube,
2. poruil sluobnú prísahu alebo sluobnú povinnos zvlá hrubým spôsobom a jeho ponechanie
v sluobnom pomere by bolo na ujmu dôleitých
záujmov tátnej sluby,
3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin, trestný èin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uloený trest odòatia slobody, ktorého
výkon nebol podmieneène odloený, alebo bol
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právoplatne odsúdený na trest zákazu èinnosti
vykonáva funkciu colníka..
17. V § 14 ods. 4 sa na zaèiatku vkladá nová prvá
veta, ktorá znie: Podmienky uvedené v odseku 1
písm. g) a i) preukazuje obèan èestným vyhlásením..
18. V § 14 ods. 5 písm. k) sa za slová bezpeènostnom
zbore vkladá èiarka a slová Národnom bezpeènostnom úrade, Slovenskej informaènej slube.
19. V § 14 sa odsek 5 dopåòa písmenami o) a q, ktoré
znejú:
o) zdravotnú spôsobilos z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
p) závery psychologického vyetrenia o duevnej spôsobilosti,
q) závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti..
20. V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
a na úèely osobitného zákona9a) aj po skonèení sluobného pomeru.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) Napríklad zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení
neskorích predpisov, zákon è. 330/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

21. V § 14 odsek 7 znie:
(7) Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti obèana iadajúceho o prijatie do tátnej sluby,
zoznam chorôb a pokodení na zdraví, ich zdravotnú
klasifikáciu pod¾a závanosti choroby alebo stupòa pokodenia na zdraví ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky..
22. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
§ 14a
(1) Na zistenie spôsobilosti pod¾a § 14 ods. 1 písm. d)
a e) sa obèan podrobí lekárskemu vyetreniu, psychologickému vyetreniu, previerke ovládania tátneho jazyka a previerke fyzickej zdatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Zdravotnú spôsobilos v prijímacom konaní posudzuje sluobný posudkový lekár pod¾a § 212 v lekárskom posudku na základe záverov vyetrenia obèana
lekárom so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo.
(3) Duevná spôsobilos v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyetrením obèana, ktoré vykoná psychológ urèený sluobným úradom.
(4) Za telesne spôsobilého sa povauje obèan, ktorý
spåòa poiadavky na fyzickú zdatnos ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Previerke fyzickej zdatnosti sa nepodrobí
obèan, ktorý dosiahol 50 rokov veku, ak ide o mua,
a 40 rokov veku, ak ide o enu.
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(5) Na úèely zistenia spo¾ahlivosti pod¾a § 14 ods. 3
písm. b) a c) sa obèan podrobí aj psychofyziologickému
overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný
predpis9b) alebo ak tak urèí minister alebo generálny
riadite¾..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

9b) Napríklad § 2 ods. 6 zákona è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických
prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o
ochrane
pred
odpoèúvaním)
v
znení
zákona
è. 311/2005 Z. z..

23. V § 15 ods. 4 písmeno f) znie:
f) èestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených
v § 14 ods. 1 písm. g) a i)..
24. V § 15 sa vypúa odsek 6.
8.

Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6 a

25. V § 16 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) dåku základného èasu sluby v týdni pod¾a § 59..
26. V § 18 ods. 1 sa slovo priamo nahrádza slovom
bezprostredne.
27. V § 20 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: a 3.
28. V § 20 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) neospravedlnenej neprítomnosti v slube, ak trvala
aspoò jednu pätinu základného èasu sluby v týdni
pod¾a § 59 ods. 1 alebo ods. 2..
29. V § 24 ods. 3 sa slová v systemizácii nahrádzajú
slovami v súlade so schválenou systemizáciou.
30. V § 26 odsek 3 znie:
(3) Hodnos, s výnimkou hodnosti generála, prepoièiava colníkovi nadriadený..
31. V § 27 ods. 2 písmeno f) znie:
f) bezúhonnos a spo¾ahlivos colníka pod¾a § 14 ods. 2
a 3,.
32. V § 27 odsek 4 znie:
(4) V záveroch sluobného hodnotenia sa uvedie, e
colník je
a) spôsobilý na zaradenie do stálej tátnej sluby,
b) nespôsobilý na zaradenie do stálej tátnej sluby,
c) spôsobilý vykonáva funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný,
d) nespôsobilý vykonáva funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný, a spôsobilý vykonáva
inú, menej zodpovednú funkciu, alebo
e) nespôsobilý vykonáva akúko¾vek funkciu v tátnej
slube..
33. V § 27 ods. 6 písm. a) sa slová dva roky nahrádzajú slovami pä rokov.
34. V § 27 ods. 6 sa vypúa písmeno c).
35. § 28 znie:
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§ 28
(1) Sluobné hodnotenie vykonáva bezprostredne
nadriadený, ktorý osobne pozná èinnos hodnoteného colníka aspoò es mesiacov, a schva¾uje nadriadený, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do
funkcie.
(2) Ak bezprostredne nadriadený nepozná èinnos
hodnoteného colníka aspoò es mesiacov, spracuje
návrh sluobného hodnotenia komisia zriadená nadriadeným, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do
funkcie.
(3) Bezprostredne nadriadený v priebehu spracúvania návrhu sluobného hodnotenia musí umoni colníkovi vyjadri sa k jeho obsahu vrátane navrhovaných
záverov a úloh. Ak colník podá k návrhu sluobného
hodnotenia v lehote urèenej bezprostredne nadriadeným písomné pripomienky alebo námietky a bezprostredne nadriadený im v plnom rozsahu nevyhovie,
predloí ich so svojím stanoviskom a návrhom sluobného hodnotenia nadriadenému, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie. Ak sluobné hodnotenie vykonáva a schva¾uje ten istý nadriadený, tento
nadriadený formou písomného stanoviska tie vyhodnocuje pripomienky alebo námietky k návrhu sluobného hodnotenia..
36. V § 33 odsek 1 znie:
(1) Colník sa ustanoví alebo vymenuje do vo¾nej
funkcie, ak spåòa poadované kvalifikaèné predpoklady na funkciu a ak tento zákon neustanovuje inak. Pri
ustanovení alebo vymenovaní colníka do funkcie sa súèasne prihliada na dåku odbornej praxe, závery sluobného hodnotenia a zdravotný stav colníka..
37. V § 33 odsek 3 znie:
(3) Colníka do funkcie nadriadeného vymenúva
a z tejto funkcie odvoláva prísluný nadriadený..
38. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 33a
Urèenie za vyetrovate¾a colnej správy
(1) Colníka za vyetrovate¾a colnej správy (ïalej len
vyetrovate¾) urèuje minister.
(2) Za vyetrovate¾a mono urèi colníka, ktorý má
vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v odbore právo, bezpeènostné sluby alebo v tudijnom programe
bezpeènostnoprávna ochrana osôb a majetku, alebo
v tudijnom programe z podskupiny tudijných odborov ekonómia a manament a ktorý ako vyetrovate¾ èakate¾ úspene vykonal závereènú vyetrovate¾skú
skúku. Závereèná vyetrovate¾ská skúka sa nevyaduje u colníka, ktorý vykonal tátnu závereènú skúku
z teórie vyetrovania.
(3) Pri nedostatku vyetrovate¾ov mono za vyetrovate¾a výnimoène urèi aj colníka, ktorý má iné vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, ako je uvedené
v odseku 2, a ktorý ako vyetrovate¾ èakate¾ úspene
vykonal závereènú vyetrovate¾skú skúku.
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(4) Vyetrovate¾a èakate¾a ustanovuje do funkcie prísluný nadriadený. Do funkcie vyetrovate¾a èakate¾a
môe by ustanovený colník, ktorý má vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa uvedené v odseku 2. Pri nedostatku vyetrovate¾ov mono za vyetrovate¾a èakate¾a výnimoène urèi aj colníka, ktorý má iné vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, ako je uvedené
v odseku 2.
(5) Colník ako vyetrovate¾ èakate¾ vykonáva èakate¾skú prax v tátnej slube pod vedením kolite¾a povereného prísluným nadriadeným. Úèelom èakate¾skej
praxe je odborne pripravi vyetrovate¾a èakate¾a na
výkon funkcie vyetrovate¾a. Dåka èakate¾skej praxe
vyetrovate¾a èakate¾a je jeden rok. Do dåky èakate¾skej praxe sa zapoèítava aj doba, keï colník nemôe vykonáva tátnu slubu pre prekáky z dôvodu veobecného záujmu alebo pre dôleité osobné prekáky, pri
ktorých sa colníkovi poskytuje sluobné vo¾no s nárokom na sluobný plat, ak táto doba súhrnne nepresahuje tri mesiace.
(6) Vyetrovate¾ èakate¾ vykonáva èakate¾skú prax
pod¾a plánu èakate¾skej praxe, v ktorom prísluný
nadriadený urèí obsahovú náplò a èasový rozvrh èakate¾skej praxe vyetrovate¾a èakate¾a. Poèas èakate¾skej
praxe je vyetrovate¾ èakate¾ povinný zúèastòova sa
na odbornom vzdelávaní, ktoré pre vyetrovate¾ov èakate¾ov organizuje sluobný úrad.
(7) Vyetrovate¾a èakate¾a hodnotí poèas trvania èakate¾skej praxe a pred vykonaním závereènej vyetrovate¾skej skúky prísluný nadriadený na základe podkladov povereného kolite¾a, vlastných poznatkov
o èinnosti vyetrovate¾a èakate¾a a na základe priebených pohovorov s vyetrovate¾om èakate¾om. Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia úèelu èakate¾skej praxe z h¾adiska osvojenia si právnych predpisov
uplatòovaných colnou správou a potrebných praktických návykov, dodriavania etiky a disciplíny pri plnení zverených úloh; priebené hodnotenie obsahuje aj
posúdenie dodriavania èasového rozvrhu èakate¾skej
praxe. K závereènému hodnoteniu sa vyetrovate¾ èakate¾ vyjadrí písomne.
(8) Závereènú vyetrovate¾skú skúku vykoná vyetrovate¾ èakate¾ pred skúobnou komisiou.
(9) Podrobnosti o èakate¾skej praxi a jej vykonaní, závereènej vyetrovate¾skej skúke, zloení skúobnej
komisie, organizácii metodického riadenia a kontroly
prípravy vyetrovate¾a èakate¾a urèí generálny riadite¾
vnútorným predpisom.
(10) Vyetrovate¾ èakate¾ môe vykonáva skrátené vyetrovanie.11aa)
(11) Prísluný nadriadený alebo ním poverený kolite¾
môe poveri vyetrovate¾a èakate¾a, aby vo vyetrovaní
vykonával tieto èinnosti:
a) vybavenie doiadania okrem doiadania v styku
s cudzinou a doiadania výsluchu obvineného,
b) vyiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,
c) výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie,
ak nejde o podozrenie zo spáchania obzvlá záva-
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ného trestného èinu alebo ak nejde o osobu mladiu
ako 15 rokov,
d) vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty
uloenej vyetrovate¾om a vykonanie opatrenia súvisiaceho s výkonom rozhodnutia o jej uloení,
e) kontrola korepondencie obvineného vo väzbe,11ab)
f) ïalie úkony pre vyetrovate¾a zabezpeèujúce priebeh vyetrovania, napríklad predvolanie procesnej
strany, vyrozumenie obhajcu o vykonaní procesného úkonu, vyiadanie odpisu z registra trestov a posudku, vyiadanie správy o povesti a pomeroch mladistvého.
(12) Èinnos uvedenú v odseku 11 písm. c) môe vykonáva len vyetrovate¾ èakate¾, ktorý má vysokokolské vzdelanie uvedené v odseku 2.
(13) Prísluný nadriadený môe urèi, pri ktorých
èinnostiach vykonávaných vyetrovate¾om v trestnom
konaní, vrátane èinností vykonávaných na mieste
èinu, sa zúèastòuje vyetrovate¾ èakate¾.
(14) Èakate¾skú prax vykonanú na prokuratúre,
súde, v advokácii alebo Policajnom zbore, skonèenú
úspene vykonanou odbornou justiènou skúkou,11ac)
advokátskou skúkou11ad) alebo závereènou vyetrovate¾skou skúkou pod¾a osobitného predpisu11ae) a prax
vyieho súdneho úradníka, ktorý úspene vykonal odbornú justiènú skúku,11ac) môe minister uzna za èakate¾skú prax a závereènú vyetrovate¾skú skúku
pod¾a tohto zákona..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11aa a 11ae znejú:

11aa) § 202 Trestného poriadku.
11ab
) § 20 zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona
è. 127/2008 Z. z.
11ac
) § 5 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 245 zákona è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 548/2003 Z. z.
11ad
) § 3 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
11ae
) § 34 ods. 2 a 3 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov..

39. V § 34 ods. 1 písm. b) sa za slovo rozhodnutia
vkladá slovo sluobného.
40. V § 34 ods. 1 písm. e) sa za slovo èinnosti vkladajú slová alebo disciplinárneho opatrenia zákazu
èinnosti.
41. V § 34 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) ako vyetrovate¾ èakate¾ nezloil závereènú vyetrovate¾skú skúku,
i) nesplnil ïalie predpoklady pod¾a § 11 ods. 2..
42. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
§ 36a
Colníka s jeho súhlasom mono vysla na sluobnú
cestu alebo na zahraniènú sluobnú cestu na získanie
potrebných skúseností a praxe do iného miesta výkonu
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tátnej sluby, iného sluobného úradu alebo zahranièia..
43. V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Na colníka, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahranièia, sa vzahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
44. V § 38 ods. 4 písmeno a) znie:
a) èinná záloha,.
45. § 39 znie:
§ 39
(1) Do èinnej zálohy sa zaradí colník, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na výkon tátnej sluby v zahranièí.
(2) Pri zaradení do èinnej zálohy sa colník ustanoví do
funkcie vyèlenenej pre túto zálohu v sluobnom úrade..
46. V § 40 ods. 1 písm. c) sa za slová pod¾a rozhodnutia vkladá slovo sluobného.
47. V § 40 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
48. V § 40 ods. 6 sa za slová zodpovedná funkcia
vkladá èiarka a slová ako vyetrovate¾ èakate¾ nezloil
závereènú vyetrovate¾skú skúku a nemono ho previes alebo preloi na inú funkciu a za slovo èinnosti
sa vkladajú slová alebo disciplinárneho opatrenia zákazu èinnosti.
49. § 40 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je
colník zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov, je povinný sústavne sledova, èi sa neskonèili dôvody na zaradenie colníka do tejto zálohy,
a zabezpeèi jeho ustanovenie do funkcie alebo vymenovanie do funkcie pod¾a § 33..
50. V § 41 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo odseku 3.
51. § 41 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Výkon funkcie colníka mono prerui aj na èas
pôsobenia colníka v oblasti colníctva a daní v medzinárodných organizáciách alebo intitúciách Európskej
únie. O tomto preruení výkonu funkcie colníka rozhoduje minister na návrh generálneho riadite¾a.
(4) Na colníka zaradeného do neplatenej zálohy sa
vzahuje § 42 ods. 5 primerane..
52. V § 42 odsek 2 znie:
(2) Colníka mono doèasne pozbavi výkonu tátnej
sluby len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho konania, najdlhie vak na es mesiacov; túto
dobu môe výnimoène predåi minister, ak je colník
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trestne stíhaný, a to a do právoplatného skonèenia
trestného stíhania. Doèasné pozbavenie výkonu tátnej sluby sa preruuje na èas výkonu väzby colníka..
53. V § 42 ods. 4 sa za slovo odsúdený, vkladajú slová ak trestné stíhanie o tomto trestnom èine nebolo
právoplatne skonèené, a na konci sa pripájajú tieto
slová: alebo bol uvo¾nený zo sluobného pomeru a dôvody na doèasné pozbavenie výkonu tátnej sluby nezanikli.
54. V § 42 odsek 7 znie:
(7) Nadriadený nariadi colníkovi, ktorý bol doèasne
pozbavený výkonu tátnej sluby, aby sa zdriaval
v mieste trvalého pobytu alebo na inom vopred dohodnutom mieste v èase zodpovedajúcom dåke základného èasu sluby v týdni pod¾a § 59 ods. 1. Colník, ktorý
bol doèasne pozbavený výkonu tátnej sluby, sa môe
doèasne vzdiali z urèeného miesta z dôvodov uvedených v § 75 a 78; o tom je povinný vopred informova
nadriadeného..
55. § 42 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak bolo zruené rozhodnutie o prepustení colníka, ktorý bol v èase skonèenia sluobného pomeru doèasne pozbavený výkonu tátnej sluby, doèasné pozbavenie trvá, ak trvajú podmienky uvedené
v odsekoch 1 a 2..
56. V § 44 ods. 3 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:
p) podrobi sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis9b) alebo
ak tak urèí minister alebo generálny riadite¾,
q) podrobi sa vyetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,.
Doterajie písmená p) a s) sa oznaèujú ako písmená r) a u).
57. V § 44 sa odsek 3 dopåòa písmenami v) a x), ktoré
znejú:
v) preukáza nadriadenému, e si riadne plní svoje tudijné povinnosti v túdiu pri výkone tátnej sluby
a bezodkladne mu oznámi vetky zmeny súvisiace
s týmto túdiom,
w) dodriava lieèebný reim urèený oetrujúcim lekárom poèas doèasnej neschopnosti na výkon tátnej
sluby pre chorobu alebo úraz a zdriava sa na adrese uvedenej na tlaèive, ktorým sa potvrdzuje doèasná neschopnos na výkon tátnej sluby pre chorobu alebo úraz,
x) zvyova si odborné vedomosti, zruènosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon tátnej sluby
a prehlbova si kvalifikáciu..
58. V § 44 ods. 7 prvej vete sa slová Obmedzenie pod¾a odseku 6 sa nevzahuje na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti nahrádzajú slovami Zákaz inej zárobkovej èinnosti pod¾a odseku 6 sa nevzahuje na výkon
lekárskej sluby prvej pomoci, za slovo doh¾adu sa
vkladá èiarka a slová alebo kontroly sa nahrádzajú
slovami kontroly alebo vládneho auditu.
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59. V poznámke pod èiarou k odkazu 14aa sa citácia
§ 13 a 25 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z. nahrádza citáciou § 13 a 25 a § 35d a 35f zákona
è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..
60. V § 44 ods. 7 posledná veta znie:
Colník nesmie vykonáva znaleckú èinnos, tlmoènícku èinnos alebo prekladate¾skú èinnos, ak je náplòou jeho èinnosti v rámci ním vykonávanej funkcie pri
výkone tátnej sluby..
61. V § 54 ods. 1 sa slová jedného roka nahrádzajú
slovami dvoch rokov.
62. V § 54 ods. 2 sa slová ublíenia na zdraví inému
z nedbanlivosti, úmyselného naruenia obèianskeho
spolunaívania vyhráaním, ujmou na zdraví, drobným ublíením na zdraví, nepravdivým obvinením
z priestupku, schválnosami alebo iným hrubým správaním alebo za priestupok proti majetku spáchaný medzi blízkymi osobami nahrádzajú slovami na úseku
práva na prístup k informáciám.
63. V § 55 ods. l sa slová potrestaný súdom nahrádzajú slovami právoplatne odsúdený.
64. § 55 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Uloenie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok nevyluèuje skonèenie sluobného pomeru colníka za takéto konanie, ak
po uloení disciplinárneho opatrenia vyli najavo skutoènosti odôvodòujúce skonèenie sluobného pomeru..
65. V § 57 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí
pre prípad sluobného hodnotenia..
66. V § 57 sa vypúa odsek 3.
67. V § 59 odsek 2 znie:
(2) Dåka základného èasu sluby v týdni, ktorý je
poèas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, sa ustanovuje na 38 hodín..
68. V § 60 odsek 4 znie:
(4) O rovnomernom rozvrhnutí základného èasu
sluby v týdni rozhoduje generálny riadite¾; generálny
riadite¾ urèí zaèiatok a koniec èasu sluby v jednotlivých dòoch. O nerovnomernom rozvrhnutí základného
èasu sluby v týdni, a ak to vyaduje dôleitý záujem
tátnej sluby aj o zaèiatku a konci èasu jednotlivej
sluby pri rovnomernom rozvrhnutí základného èasu
sluby v týdni, rozhoduje nadriadený. Dåka jednej nepretritej zmeny môe by najviac 12 hodín..
69. V § 60 sa vypúajú odseky 6 a 13.
Doterají odsek 14 sa oznaèuje ako odsek 6.
70. § 60 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Základný èas sluby v týdni sa rozvrhuje na jed-
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notlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca.
S rozvrhnutím základného èasu sluby v týdni a jeho
zmenami musí by colník oboznámený najneskôr tri
dni pred nástupom do sluby. Ak to povaha tátnej
sluby vyaduje, môe nadriadený výnimoène urèi nástup do takej sluby aj v èase kratom ako tri dni pred
nástupom zmeny..
71. V § 64 odsek 1 znie:
(1) Ak to vyaduje dôleitý záujem tátnej sluby,
mono colníkovi písomne nariadi sluobnú pohotovos mimo rozvrhnutého èasu sluby
a) v mieste jeho výkonu tátnej sluby,
b) v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu
alebo inom dohodnutom mieste, alebo
c) s monosou pouitia mobilných prostriedkov spojenia..
72. V § 67 písm. a) sa slovo a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: a prvých dvoch týdòov
kúpe¾nej starostlivosti.
73. V § 67 písm. b) sa slová ak má nárok na náhradu
sluobného platu nahrádzajú slovami s výnimkou
doby, poèas ktorej má colník nárok na polovicu sumy
nemocenského.
74. V § 67 písmená f) a g) znejú:
f) prehlbovania kvalifikácie,
g) túdia na vysokej kole a vzdelávania v odborných
kurzoch a iných druhoch ïalieho vzdelávania vrátane èasu poskytnutého sluobného vo¾na pre dôleité osobné prekáky v tátnej slube pod¾a § 77,.
75. V § 67 písm. h) sa na zaèiatku vkladajú slová
umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo.
76. V § 68 odsek 1 znie:
(1) Dovolenka sa spravidla èerpá vcelku; ak sa poskytuje po èastiach, musí aspoò jedna èas trva najmenej dva týdne. Nadriadený je povinný urèi colníkovi èerpanie aspoò dvoch týdòov dovolenky
v kalendárnom roku, ak na ne má nárok a ak ïalej nie
je ustanovené inak..
77. V § 68 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ïalej nie
je ustanovené inak. a vypúa sa tretia veta.
78. V § 68 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Nadriadený nemôe urèi èerpanie dovolenky
v èase, keï je colník doèasne neschopný na výkon tátnej sluby pre chorobu alebo úraz, keï je doèasne pozbavený výkonu tátnej sluby, a v èase, keï je na materskej dovolenke alebo rodièovskej dovolenke. Poèas
trvania dôleitých osobných prekáok v tátnej slube
môe nadriadený urèi colníkovi èerpanie dovolenky
len na jeho iados.
(6) Ak colník nemohol dovolenku vyèerpa v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu vyslania na výkon tátnej sluby
v zahranièí, nevyèerpaná dovolenka sa mu poskytne po
návrate z výkonu tátnej sluby v zahranièí..
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79. V § 69 ods. 1 druhej vete sa za slovo na vkladajú
slová materskú dovolenku alebo.

17a

)

17b

)

17c

)

17d

)

17e

)

17f

)

17g

)

80. V § 70 odsek 2 znie:
(2) Colníkovi patrí náhrada za nevyèerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyèerpa z dôvodu skonèenia sluobného pomeru..
81. § 70 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Za dovolenku alebo jej pomernú èas, ktorú colník nemohol vyèerpa z dôvodu skonèenia sluobného
pomeru, patrí colníkovi náhrada vo výke posledného
sluobného platu zodpovedajúceho èasu nevyèerpanej
základnej dåky dovolenky. Za posledný sluobný plat
sa povauje sluobný plat pod¾a § 79 ods. 1 písm. a) a
l), ktorý mal colník priznaný v kalendárnom mesiaci,
v ktorom mohol naposledy èerpa dovolenku. U colníka, ktorý bol vyslaný na výkon tátnej sluby v zahranièí a nemohol vyèerpa dovolenku alebo jej pomernú
èas z dôvodu skonèenia sluobného pomeru, sa náhrada za nevyèerpanú dovolenku vypoèíta zo sluobného platu pod¾a odseku 1 v eurách pred jeho rozdelením
na eurá a cudziu menu.
(4) Výka náhrady pripadajúca na jeden deò dovolenky sa urèí ako podiel mesaèného sluobného platu colníka pod¾a odseku 3 a koeficientu 30,417. Vypoèítaná
suma náhrady za nevyèerpanú dovolenku alebo jej èas
sa zaokrúh¾uje na desiatky eurocentov nahor..
82. V § 72 ods. 1 sa slová zdraviu kodlivú alebo mimoriadne nároènú tátnu slubu nahrádzajú slovami
tátnu slubu v saenom a zdraviu kodlivom pracovnom prostredí pod¾a § 73.
83. § 73 znie:
§ 73
(1) Za tátnu slubu v saenom a zdraviu kodlivom
pracovnom prostredí sa povauje sluba, poèas ktorej
colník je alebo môe by vystavený niektorému z faktorov uvedených v odseku 2 a jeho práca pri výkone tátnej sluby je zaradená do tretej kategórie alebo tvrtej
kategórie z h¾adiska zdravotných rizík pod¾a osobitného predpisu.17)
(2) Colník pri výkone tátnej sluby v saenom
a zdraviu kodlivom pracovnom prostredí je alebo môe
by vystavený týmto faktorom:
a) ionizujúcemu iareniu,17a)
b) chemickým faktorom,17b)
c) fyzikálnym faktorom,17c)
d) nepriaznivým úèinkom nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záae,17d)
e) karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane
azbestu,17e)
f) elektromagnetickému po¾u,17f)
g) optickému iareniu.17g).
Poznámky pod èiarou k odkazom 17 a 17g znejú:

17) Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzahu ku kategorizácii prác z h¾adiska
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zdravotných rizík a o náleitostiach návrhu na zaradenie prác
do kategórií.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 340/2006 Z. z.
o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými úèinkami ionizujúceho iarenia pri lekárskom oiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 85/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z. o základných bezpeènostných poiadavkách na ochranu zdravia
pracovníkov a obyvate¾ov pred ionizujúcim iarením.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 348/2006 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie kontroly vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri èinnostiach
vedúcich k oiareniu a èinnostiach dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 300/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 555/2006 Z. z.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ivotnom prostredí.
Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záaou pri práci, psychickou pracovnou záaou
a senzorickou záaou pri práci.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 356/2006 Z. z.
o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 301/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému po¾u v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 217/2008 Z. z.
Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách
optického iarenia a poiadavkách na objektivizáciu optického iarenia v ivotnom prostredí..

84. V § 74 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
85. V § 74 ods. 2 sa za slovo záujmu vkladá èiarka
a slová prekáku pod¾a § 78 ods. 1.
86. V § 75 ods. 3 sa za slovo rozumie vkladá slovo
najmä.
87. V § 76 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová rodinného prísluníka nahrádzajú slovami dieaa, manela alebo rodièa colníka.
88. V § 76 ods. 1 písmeno h) znie:
h) pri h¾adaní nového zamestnania pred skonèením
sluobného pomeru colníka sa sluobné vo¾no po-
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skytne na nevyhnutne potrebný èas, najviac vak na
tri dni,.
89. § 76 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Neprítomnos colníka v slube sa ospravedlní po
dobu doèasnej neschopnosti na výkon tátnej sluby
pre chorobu alebo úraz, preventívnej rehabilitácie a za
èas prvých dvoch týdòov kúpe¾nej starostlivosti..
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kov a ktorým patrí sluobné vo¾no pod¾a odsekov 1 a 2,
sa poskytne ïalie sluobné vo¾no s nárokom na sluobný plat v rozsahu pä dní v kolskom roku alebo
akademickom roku, ak túdium trvá viac ako tri mesiace.

§ 77

(6) Sluobné vo¾no pod¾a odsekov 1 a 2
a) urèené poètom dní nemono èerpa po hodinách,
b) poskytované na túdium mono èerpa po celý kolský rok alebo akademický rok, alebo poèas trvania
odborného kurzu alebo inej formy ïalieho vzdelávania.

Dôleité osobné prekáky v tátnej slube
v súvislosti so túdiom pri výkone tátnej sluby
a túdiom v colnom kurze

(7) Nevyèerpané sluobné vo¾no nemono èerpa
v nasledujúcom kolskom roku alebo akademickom
roku.

(1) Colníkovi, ktorý so súhlasom sluobného úradu
tuduje pri výkone tátnej sluby, je nadriadený povinný poskytnú sluobné vo¾no s nárokom na sluobný
plat za týchto podmienok a v tomto rozsahu:
a) v nevyhnutne potrebnom èase na úèas na vyuèovaní, tudijných sústredeniach alebo predpísaných
konzultáciách pod¾a schváleného uèebného plánu
alebo tudijného programu,
b) dva dni na prípravu a vykonanie kadej skúky pod¾a schváleného uèebného plánu alebo tudijného
programu okrem skúky uvedenej v písmenách c)
a f),
c) desa kalendárnych dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej
práce,
d) 50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie tátnej skúky vrátane prípravy a obhajoby závereènej
práce vo vysokokolskom túdiu prvého stupòa, vo
vysokokolskom túdiu druhého stupòa, vo vysokokolskom túdiu spájajúcom prvé dva stupne do jedného celku alebo vysokokolskom túdiu tretieho
stupòa,
e) pä kalendárnych dní na prípravu a vykonanie skúky v príprave na výkon certifikovaných pracovných
èinností a pecializaènej skúky na výkon pecializovaných pracovných èinností zdravotníckych pracovníkov,17h)
f) desa kalendárnych dní na prípravu a vykonanie závereènej skúky v doplòujúcom pedagogickom túdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti17i) vrátane
prípravy a obhajoby závereènej práce.

(8) Èerpanie sluobného vo¾na sa preruuje uznaním
doèasnej neschopnosti na výkon tátnej sluby pre
chorobu alebo úraz alebo nariadením karantény
v dobe, keï colník èerpá sluobné vo¾no.

90. § 77 vrátane nadpisu znie:

(2) V súvislosti so túdiom v základnom colnom kurze alebo odbornom colnom kurze je nadriadený povinný poskytnú colníkovi sluobné vo¾no s nárokom na
sluobný plat v rozsahu troch kalendárnych dní na prípravu a vykonanie niej colnej skúky a odbornej colnej skúky.
(3) Colníkovi, ktorý neúspene vykonal skúky pod¾a
odseku 1 písm. b) a f) a odseku 2, sa na vykonanie
opravnej skúky poskytne sluobné vo¾no v nevyhnutne potrebnom rozsahu; za takto poskytnuté sluobné
vo¾no colníkovi nepatrí sluobný plat.

(9) Colníkovi nepatrí sluobné vo¾no za èas strávený
cestovaním do koly alebo vzdelávacieho zariadenia,
v ktorom sa túdium uskutoèòuje, ak je kola alebo
vzdelávacie zariadenie v inom mieste, ako je miesto výkonu tátnej sluby colníka.
(10) Na vykonanie prijímacích skúok môe nadriadený colníkovi na jeho iados poskytnú sluobné vo¾no s nárokom na sluobný plat v nevyhnutne potrebnom rozsahu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17h a 17i znejú:

17h) Napríklad § 33 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17i
) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

91. V § 78 sa vypúa odsek 1.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
92. V § 78 ods. 1 sa vypúa slovo aj.
93. V § 79 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo za výkon doèasne neobsadenej funkcie
nadriadeného,.
94. V § 79 ods. 1 písmená k) a l) znejú:
k) príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného
èasu sluby v týdni,
l) príplatok za tátnu slubu v saenom a zdraviu
kodlivom pracovnom prostredí,.

(4) Na prípravu na opravnú skúku sa sluobné vo¾no neposkytne.

95. V § 80 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried
v súlade so schválenou systemizáciou a charakteristikami platových tried uvedenými v prílohe è. 1 urèí generálny riadite¾ v tabu¾kách zloenia a poètu funkcií
colníkov v jednotlivých sluobných úradoch.

(5) Osamelej colníèke alebo osamelému colníkovi,
ktorí sa starajú aspoò o jedno diea mladie ako 15 ro-

(3) Pre jednotlivé platové triedy sa urèuje funkèný
plat v tejto výke:
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Mesaèný funkèný plat v eurách
335,00
370,00
409,00
452,50
500,50
560,00
641,50
734,50
839,50.

96. V § 80 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: súèasne
mu písomne urèí opis jeho sluobnej èinnosti..
97. V § 80 odsek 6 znie:
(6) Funkèné platy pre jednotlivé platové triedy zvýené
pod¾a zákona o tátnom rozpoète na prísluný rok uverejòuje ministerstvo vo svojom publikaènom orgáne..
98. V § 81 sa odsek 5 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) preruenia výkonu funkcie colníka pod¾a § 41 ods. 2
a 3..
99. V § 81 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Zapoèítanie zapoèítate¾nej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do sluobného pomeru na základe potvrdenia o zamestnaní, a ak to nie je moné na
základe èestného vyhlásenia. Nadriadený môe prehodnoti zapoèítate¾nú odbornú prax na základe vykonávanej èinnosti pri kadom prevedení na inú funkciu
alebo pri kadom preloení na inú funkciu..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
100. V § 83 ods. 2 sa za slovo látok, vkladá slovo vyetrovania,.
101. V § 86 ods. 3 sa slová O zvýení alebo zníení
osobného príplatku priznaného nahrádzajú slovami
O priznaní, zvýení, zníení alebo odòatí osobného
príplatku.
102. § 90 vrátane nadpisu znie:
§ 90
Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie
základného èasu sluby v týdni
Colníkovi, ktorý má základný èas sluby v týdni rozvrhnutý nerovnomerne poèas celého kalendárneho mesiaca, patrí príplatok vo výke 3,50 eura a 27 eur mesaène..
103. V § 90a nadpise a odseku 1 sa slová v saených
a zdraviu kodlivých podmienkach nahrádzajú slovami v saenom a zdraviu kodlivom pracovnom prostredí.
104. V § 91 ods. 2 sa vypúajú slová s výnimkou zvýenia.
105. V § 96 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) 5 %, a ak ide o deò sluobného pokoja, 10 % z príslunej èasti jeho sluobného platu, ak ide o pohoto-
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vos vykonávanú s monosou pouitia mobilných
prostriedkov spojenia..
106. V § 101a ods. 1 prvej vete sa za slová koly v zahranièí vkladajú slová alebo na dennú formu odborného kurzu alebo iného druhu ïalieho vzdelávania
v zahranièí (ïalej len denné túdium v zahranièí).
107. V § 101a ods. 1 druhej vete, ods. 3, 8 a 13 sa vypúajú slová do koly.
108. V § 101a ods. 12 sa vypúajú slová alebo príspevok.
109. V § 102 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Colníkovi nepatrí náhrada výdavkov pod¾a tohto
zákona, ak mu ich uhradí medzinárodná organizácia
alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Ak medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne colníkovi náhradu výdavkov len èiastoène, colníkovi patrí
zostávajúca èas náhrady výdavkov do výky urèenej
pod¾a tohto zákona..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
110. V § 102 ods. 7 prvej vete a druhej vete sa slová
odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
111. § 104 vrátane nadpisu znie:
§ 104
Stravné
(1) Colníkovi vyslanému na sluobnú cestu patrí
stravné pod¾a osobitného predpisu.24)
(2) Ak colník vykoná poèas dvoch kalendárnych dní
sluobnú cestu, ktorá trvá v kadom kalendárnom dni
menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí colníkovi stravné v sume ustanovenej pre èasové pásmo 5 a 12 hodín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:

24) § 5 zákona è. 283/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

112. V § 107 ods. 1 a 3 sa za slová s colníkom vkladá
slovo písomne.
113. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) § 7 ods. 4 a 9 zákona è. 283/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

114. V § 109 ods. 1 sa slovo sústredení nahrádza
slovami tudijných sústredeniach a predpísaných
konzultáciách.
115. V § 110 ods. 1 sa slová kúpe¾nej lieèby nahrádzajú slovami lieèebno-preventívnej starostlivosti.
116. Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 112a
Náhrada výdavkov za povinné oèkovanie
a odporúèané oèkovanie
Colníkovi, ktorý je vyslaný na zahraniènú sluobnú
cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne rizikových oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné oèkovanie a za oèkovanie odporúèané
orgánom verejného zdravotníctva..
117. § 114 vrátane nadpisu znie:
§ 114
Stravné pri zahraniènej sluobnej ceste
(1) Colníkovi vyslanému na zahraniènú sluobnú
cestu patrí stravné pod¾a osobitného predpisu.27)
(2) Ak colník vykoná poèas kalendárneho dòa viac zahranièných sluobných ciest, z ktorých kadá trvá najviac es hodín, patrí colníkovi stravné za celkový èas
trvania týchto sluobných ciest..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) § 13 zákona è. 283/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

118. § 117 vrátane nadpisu znie:
§ 117
Vylúèenie súbehu náhrad
pri zahraniènej sluobnej ceste
(1) Pri zahraniènej sluobnej ceste patrí colníkovi za
èas sluobnej cesty na území Slovenskej republiky
stravné v eurách v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 103 ods. 1. Ak sa colníkovi vyslaním na zahraniènú sluobnú cestu neumonilo stravova sa obvyklým spôsobom, mono postupova pod¾a osobitného
predpisu.27a)
(2) Pri zahraniènej sluobnej ceste, ktorá sa zaèína
a konèí na území Slovenskej republiky, je rozhodnou
dobou na vznik nároku na náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115 prechod slovenskej
tátnej hranice a pri leteckej preprave odlet a prílet lietadla pod¾a letového poriadku.
(3) Pri zahraniènej sluobnej ceste, ktorá sa zaèína
a konèí v zahranièí, sú na vznik nároku na náhradu
v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115
rozhodujúce podmienky sluobnej cesty urèené nadriadeným pod¾a § 36 ods. 2; obmedzenie pod¾a § 116
v tomto prípade neplatí.
(4) Pri zahraniènej sluobnej ceste, ktorá sa zaèína
na území Slovenskej republiky a konèí v zahranièí a pri
zahraniènej sluobnej ceste, ktorá sa zaèína v zahranièí a konèí na území Slovenskej republiky, sa na posúdenie rozhodnej doby na vznik nároku na náhrady
v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115
primerane pouijú odseky 2 a 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 5 ods. 3 zákona è. 283/2002 Z. z. v znení zákona
è. 475/2008 Z. z..

119. V § 118 ods. 1 sa slová cestovných výdavkov na
stravné nahrádzajú slovami bezplatného ubytovania,
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stravného, vreckového a náhradu cestovných výdavkov.
120. V § 118 odsek 2 znie:
(2) Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu tátnej sluby colníka do sídla zmluvnej strany v zahranièí
a spä, náhradu preukázaných výdavkov za poistenie
lieèebných nákladov v zahranièí, povinné oèkovanie
a odporúèané oèkovanie uhrádza sluobný úrad..
121. V § 121 odsek 8 znie:
(8) Výplata peòaného príspevku na zaobstaranie
a obnovu priznaných naturálnych náleitostí sa vykoná po vzniku nároku v marci a septembri. Výplatný termín je zhodný s výplatným termínom sluobného príjmu..
122. V § 122 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu colníka, prechodného pobytu colníka alebo iné miesto pobytu rodiny colníka na území Slovenskej republiky vopred dohodnuté medzi colníkom a nadriadeným.
(3) Rodinou colníka je na úèely tohto zákona manel
alebo manelka a jeho nezaopatrené deti.27b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27b znie:

27b) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene
a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení zákona è. 532/2007 Z. z..

123. V § 122 ods. 6 úvodnej vete sa za slová platových náleitostí vkladajú slová a ïalích náleitostí.
124. V § 122 ods. 6 písm. a) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a prvých
dvoch týdòov kúpe¾nej starostlivosti.
125. V § 122 ods. 6 písmeno g) znie:
g) prehlbovania kvalifikácie,.
126. Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Napríklad zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení neskorích predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

127. V § 133 ods. 2 písmeno b) znie:
b) stara sa o získavanie, zvyovanie a prehlbovanie
kvalifikácie colníkov,.
128. § 134 vrátane nadpisu znie:
§ 134
Veobecné ustanovenia o vzdelávaní colníkov
(1) Sluobný úrad na úèely získavania, zvyovania
alebo prehlbovania kvalifikácie colníkov v súlade s potrebami colnej správy
a) zabezpeèuje odborné vzdelávanie colníkov v odborných kurzoch,
b) vysiela colníkov na odborné vzdelávanie do kôl alebo iných vzdelávacích zariadení.29a)
(2) Odborné vzdelávanie umoòuje colníkovi získa,
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rozirova, prehlbova alebo obnovova si vedomosti
a zruènosti, získa spôsobilos na vykonávanie predpísaných èinností alebo získa potrebný stupeò vzdelania na úèely splnenia kvalifikaèného predpokladu
vzdelania na výkon tátnej sluby v inej funkcii alebo
kvalifikaèného predpokladu colníckeho vzdelania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Napríklad zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 581/2007 Z. z.
o doplòujúcom pedagogickom túdiu. .

129. Za § 134 sa vkladajú § 134a a 134c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 134a
Získavanie a zvyovanie kvalifikácie
(1) Získavaním kvalifikácie na úèely tohto zákona je
odborné vzdelávanie colníkov, ktorého cie¾om je získa
colnícke vzdelanie.
(2) Sluobný úrad umoní colníkovi zaradenému
v prípravnej tátnej slube získa colnícke vzdelanie
túdiom v colných kurzoch.
(3) Sluobný úrad môe umoni získa colnícke
vzdelanie aj colníkovi zaradenému v doèasnej tátnej
slube.
(4) Zvyovaním kvalifikácie na úèely tohto zákona je
odborné vzdelávanie colníkov zamerané na
a) získanie potrebného stupòa vzdelania na úèely splnenia kvalifikaèného predpokladu vzdelania na výkon tátnej sluby v inej funkcii,
b) získanie odborného colníckeho vzdelania na úèely
splnenia kvalifikaèného predpokladu odborného
colníckeho vzdelania na výkon tátnej sluby v inej
funkcii,
c) rozírenie doterajej kvalifikácie na výkon tátnej
sluby vo funkcii, do ktorej je colník ustanovený.
(5) Sluobný úrad môe colníkovi na jeho iados
umoni zvýi si kvalifikáciu túdiom v odbornom colnom kurze, v urèitom tudijnom odbore alebo tudijnom programe v súlade s potrebami colnej správy.
(6) túdium colníka pri výkone tátnej sluby pod¾a
odseku 4 písm. a) na úèely zvýenia kvalifikácie, s ktorým sluobný úrad vyslovil súhlas, je dôleitou osobnou prekákou v tátnej slube pod¾a tohto zákona.
túdium v colných kurzoch pod¾a odseku 1 a odseku 4
písm. b) a iných odborných kurzoch pod¾a odseku 4
písm. c) je výkonom tátnej sluby.
(7) Poèas túdia v colných kurzoch zostáva colník vymenovaný alebo ustanovený v doterajej funkcii.
§ 134b
Vyslanie na túdium
(1) Súhlas sluobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýením kvalifikácie colníka sa ude¾uje roz-

Strana 2191

hodnutím, ktorým sa colník vysiela na túdium.
Rozhodnutím sa vyslanie na túdium aj ukonèuje.
(2) Súhlas sluobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýením kvalifikácie colníka pod¾a § 134a
umoòuje colníkovi poèas túdia pri výkone tátnej
sluby èerpa sluobné vo¾no s nárokom na sluobný
plat v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3) Colník, ktorému sluobný úrad umonil získa
kvalifikáciu alebo zvýi kvalifikáciu, je povinný po
skonèení túdia zotrva po urèený èas v sluobnom pomere alebo uhradi náklady spojené so zabezpeèením
získavania kvalifikácie alebo zvyovania kvalifikácie
(ïalej len náklady na vzdelávanie) alebo ich pomernú
èas. Colník je povinný zotrva po urèený èas v sluobnom pomere alebo uhradi náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú èas aj vtedy, ak túdium neskonèil
a nezískal kvalifikáciu alebo si nezvýil kvalifikáciu.
(4) Èas urèený na zotrvanie colníka v sluobnom pomere pod¾a odseku 3 je pri túdiu v colných kurzoch
pod¾a § 134a ods. 1 a ods. 4 písm. b) a iných odborných
kurzoch pod¾a §134a ods. 4 písm. c) trojnásobkom
doby trvania túdia a pri túdiu pri výkone tátnej sluby pod¾a § 134a ods. 4 písm. a) dvojnásobkom doby trvania túdia.
§ 134c
Prehlbovanie kvalifikácie
(1) Prehlbovaním kvalifikácie na úèely tohto zákona
je systematické vzdelávanie colníkov, ktorého cie¾om je
priebené udriavanie, obnovovanie, zdokona¾ovanie
a dopåòanie si vedomostí, zruèností, schopností a návykov potrebných na výkon tátnej sluby.
(2) Colník si kvalifikáciu prehlbuje prostredníctvom
odborných kurzov a iných kurzov, kolení, seminárov,
tudijného pobytu alebo iných druhov ïalieho vzdelávania.
(3) Sluobný úrad v súlade s opisom sluobnej èinnosti colníka môe colníkovi uloi povinnos zúèastni
sa na prehlbovaní kvalifikácie. Sluobný úrad môe
umoni colníkovi prehåbi si doterajiu kvalifikáciu aj
na jeho iados..
130. § 135 vrátane nadpisu znie:
§ 135
Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1) Colník, ktorý nezotrval v sluobnom pomere po
èas ustanovený v § 134b ods. 4, je povinný uhradi náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú èas.
(2) Do nákladov na vzdelávanie sa zapoèítavajú náklady, ktoré vznikli sluobnému úradu
a) vyplácaním sluobného príjmu (§ 79 ods.1), ktorý sa
colníkovi poskytoval poèas túdia,
b) poskytovaním sluobného vo¾na s nárokom na sluobný plat,
c) poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so túdiom,
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d) úhradou poplatkov za túdium, ak ich sluobný
úrad za colníka uhradil.

vá colníkom poèas doèasného pozbavenia výkonu
tátnej sluby,.

(3) Výku úhrady nákladov na vzdelávanie vypoèítava a urèuje sluobný úrad pod¾a skutoèných nákladov
na vzdelávanie v období, keï colník získaval alebo si
zvyoval kvalifikáciu. Najvyia suma úhrady nákladov
na vzdelávanie, ktorú je colník povinný uhradi, nesmie prekroèi tri tvrtiny celkovej sumy skutoène vynaloených nákladov na vzdelávanie vypoèítaných
pod¾a odseku 2.

135. V § 137 ods. 6 sa slovo lieèba nahrádza slovom
starostlivos.

(4) V prípadoch hodných osobitného zrete¾a môe
sluobný úrad zníi alebo odpusti úhradu nákladov
na vzdelávanie colníkovi uvo¾nenému zo sluobného
pomeru na vlastnú iados alebo colníkovi, ktorý bol
prepustený zo sluobného pomeru, pretoe bol právoplatne odsúdený na nepodmieneèný trest odòatia slobody pre trestný èin spáchaný z nedbanlivosti.
(5) O povinnosti uhradi náklady na vzdelávanie alebo o ich zníení alebo odpustení rozhoduje nadriadený,
ktorý je oprávnený rozhodnú o skonèení sluobného
pomeru colníka; v rozhodnutí uvedie aj výku nákladov, ktorú je colník povinný uhradi a lehotu na ich
úhradu.
(6) O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa
môe colník so sluobným úradom dohodnú. Ak nedôjde k takejto dohode, mono uspokoji poh¾adávku na
základe vykonate¾ného rozhodnutia o povinnosti colníka uhradi náklady na vzdelávanie mesaènými zrákami z jeho príjmu; výka mesaèných zráok z príjmu
vak nesmie prekroèi hranice sumy ustanovenej pod¾a
osobitného predpisu.29b)
(7) Povinnos uhradi náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa sluobný pomer skonèil prepustením
z dôvodu pod¾a § 183 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 3.
(8) Generálny riadite¾ môe rozhodnú u colníka, ktorý je opätovne prijatý do sluobného pomeru a má povinnos úhrady nákladov za vzdelanie, e vznikom nového sluobného pomeru colník pokraèuje v plnení
povinnosti zotrva v sluobnom pomere pod¾a § 134b
ods. 3 a 4.
(9) Odsek 8 sa nevzahuje na colníka, ktorý náklady
za vzdelanie u uhradil..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z.
o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 469/2008 Z. z..

131. V § 137 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
132. V § 137 ods. 4 písm. a) sa za slová 15 rokov
vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje
inak a slová rozhodujúca pre nárok na odchodné
a jeho výku sa nahrádzajú slovami pod¾a tohto zákona.
133. V § 137 ods. 4 písm. b) sa slová rozhodnutia
oetrujúceho nahrádzajú slovami odporúèania sluobného posudkového.
134. V § 137 ods. 5 sa za slovo zálohy, vkladajú slo-

136. V § 139 odsek 1 znie:
(1) Tehotná colníèka a colníèka starajúca sa o diea
mladie ako jeden rok nesmie by zaraïovaná na výkon
tátnej sluby nad základný èas sluby v týdni a do
sluobnej pohotovosti. Na výkon tátnej sluby nad základný èas sluby v týdni mono zaradi colníèku, ktorá sa stará o diea starie ako jeden rok a mladie ako
tri roky, len s jej písomným súhlasom. Do sluobnej pohotovosti mono zaradi colníèku, ktorá sa stará o diea
mladie ako 15 rokov, len s jej písomným súhlasom..
137. V § 141 ods. 1 sa za slovo jej vkladá slovo písomným.
138. V § 146 sa na konci pripája táto veta:
Ak si colníèka alebo colník nemôu vyèerpa dovolenku pre èerpanie materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho
roka, poskytne nadriadený nevyèerpanú dovolenku po
skonèení materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky..
139. § 180 sa dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) nadobudnutím právoplatnosti sluobného hodnotenia so záverom, e colník je nespôsobilý na zaradenie do stálej tátnej sluby,
i) ak colník v prípravnej tátnej slube svojím zavinením nezískal colnícke vzdelanie..
140. V § 181 druhej vete sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ustanovenia
§ 254 ods. 3 a 4 sa pouijú primerane..
141. § 183 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Prepustenie
§ 183
(1) Minister alebo prísluný nadriadený prepustí colníka zo sluobného pomeru, ak
a) pre neho v dôsledku zníenia poèetných stavov colnej správy schválených vládou nie je v tátnej slube
vo¾ná iná funkcia,
b) pod¾a rozhodnutia sluobného posudkového lekára
stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilos
vykonáva
1. akúko¾vek funkciu v colnej správe alebo
2. doterajiu funkciu a nemono ho previes ani preloi na inú funkciu v tátnej slube, ktorej výkon
by nebol na ujmu jeho zdravia,
c) pod¾a posudku klinického psychológa nie je duevne
spôsobilý na výkon tátnej sluby,
d) bol pri sluobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonáva akúko¾vek funkciu v tátnej slube,
e) poruil sluobnú prísahu alebo sluobnú povinnos
zvlá hrubým spôsobom a jeho ponechanie v slu-
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obnom pomere by bolo na ujmu dôleitých záujmov
tátnej sluby,
f) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin na nepodmieneèný trest odòatia
slobody, alebo
g) stratil tátne obèianstvo Slovenskej republiky alebo
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Colník môe by prepustený zo sluobného pomeru, ak spåòa podmienky nároku na výsluhový dôchodok pod¾a osobitného predpisu38a) a dovàil vek 55 rokov alebo spåòa podmienky nároku na starobný
dôchodok pod¾a osobitného predpisu.38b)
(3) Minister alebo prísluný nadriadený prepustí colníka zaradeného v prípravnej tátnej slube alebo v doèasnej tátnej slube zo sluobného pomeru, ak sa
v dôsledku organizaèných zmien zruila jeho doterajia
funkcia a nie je pre neho v tátnej slube vo¾ná iná
funkcia.
(4) Colník zaradený v stálej tátnej slube, ktorému
nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nemôe by
prepustený z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a).
Z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) druhom bode
môe by colník zaradený v stálej tátnej slube prepustený, len ak bol po dobu predchádzajúcich dvoch
rokov zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených
colníkov.
(5) O prepustení colníka z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) a g) mono rozhodnú len do troch mesiacov odo dòa, keï nadriadený zistil dôvod prepustenia,
najneskôr vak do jedného roka odo dòa, keï tento dôvod vznikol; v týchto lehotách sa musí rozhodnutie
o prepustení colníkovi aj doruèi..
142. V § 184 ods. 2 sa slová písm. c) a f) nahrádzajú slovami písm. c) a g).
143. § 184 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Colníkovi musí by umonené vyjadri sa k návrhu na prepustenie zo sluobného pomeru z dôvodu
uvedeného v § 183 ods. 1 písm. e), navrhova dôkazy
a obhajova sa..
144. V § 185 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Pri prepustení z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1
písm. b) a c) sa v odôvodnení rozhodnutia o prepustení
uvedú len závery rozhodnutia sluobného posudkového lekára alebo závery posudku klinického psychológa.
Pri prepustení colníka zaradeného v stálej tátnej slube z dôvodu uvedeného v § 183 ods. 1 písm. b) druhom
bode sa v odôvodnení rozhodnutia o prepustení uvedie
aj skutoènos, e colník bol po dobu predchádzajúcich
dvoch rokov zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov..
145. V § 185 sa vypúa odsek 3.
146. V § 186 ods. 1 písm. b) sa slovo lieèby nahrádza slovom starostlivosti.
147. V § 186 odsek 2 znie:
(2) Zákaz prepustenia colníka zo sluobného pomeru sa nevzahuje na prepustenie colníka
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a) z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 písm. c) a g) a
ods. 2 a 3,
b) ktorý pod¾a rozhodnutia sluobného posudkového
lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilos vykonáva akúko¾vek funkciu v colnej správe,
c) ktorý v prípravnej tátnej slube alebo doèasnej
tátnej slube stratil zo zdravotných dôvodov spôsobilos vykonáva doterajiu funkciu a nemono ho
previes ani preloi na inú funkciu v tátnej slube,
ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia..
148. V § 186 sa vypúajú odseky 3 a 6.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
149. V § 187 odsek 1 znie:
(1) Ak sa rozhodnutie o skonèení sluobného pomeru zruí, sluobný pomer colníka trvá. Za èas neplatného skonèenia sluobného pomeru patrí colníkovi sluobný príjem pod¾a § 79 ods. 1 písm. a) a l), ktorý mu
patril v èase pred neplatným skonèením sluobného
pomeru..
150. V § 187 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak nie
sú splnené podmienky pod¾a § 14 ods. 4..
151. Za § 189a sa vkladajú § 189b a 189c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 189b
Skonèenie sluobného pomeru pre nespôsobilos
na zaradenie do stálej tátnej sluby
Sluobný pomer colníka v prípravnej tátnej slube
sa skonèí dòom nadobudnutia právoplatnosti sluobného hodnotenia so záverom, e colník je nespôsobilý
na zaradenie do stálej tátnej sluby.
§ 189c
Skonèenie sluobného pomeru pre nezískanie
colníckeho vzdelania
Sluobný pomer colníka v prípravnej tátnej slube
sa skonèí dòom nasledujúcim po dni, keï v colnom
kurze zameranom na získanie colníckeho vzdelania
colníkovi nebola povolená opravná skúka alebo povolenú opravnú skúku nevykonal úspene, alebo bol
z colného kurzu vylúèený, a tým nesplnil kvalifikaèný
predpoklad colníckeho vzdelania..
152. § 212 a 214 vrátane nadpisov znejú:
§ 212
Lekárska posudková èinnos
(1) Lekárska posudková èinnos zahàòa posudzovanie
a) zdravotnej spôsobilosti obèana pod¾a § 14a,
b) zdravotnej spôsobilosti colníka na ïalí výkon tátnej sluby,
c) lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu
formou lieèebno-preventívnej starostlivosti.
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(2) Zdravotná spôsobilos na výkon tátnej sluby
colníka sa na základe posúdenia jeho zdravotného stavu urèuje ustanovením zdravotnej klasifikácie takto:
a) zdravotná klasifikácia A  spôsobilý na výkon tátnej
sluby colníka,
b) zdravotná klasifikácia C  spôsobilý na výkon tátnej sluby colníka s obmedzením,
c) zdravotná klasifikácia D  nespôsobilý na výkon
tátnej sluby colníka.
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§ 214
Funkcie, ktoré môe vykonáva aj colník so zdravotnou klasifikáciou pod¾a § 212 ods. 2 písm. b), urèí generálny riadite¾ vnútorným predpisom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 40 a 41 znejú:

40) Napríklad § 1 ods. 2 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme.
41
) Zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

(3) Zdravotná spôsobilos sa zisuje a posudzuje pri
lekárskych prehliadkach v rámci prijímacieho konania
a prieskumného konania.

153. V § 215 ods. 2 písm. b) sa slová výkonu trestu
nahrádzajú slovami právoplatne uloeného trestu zákazu èinnosti alebo disciplinárneho opatrenia.

(4) Lekársku posudkovú èinnos pod¾a odseku 1 vykonáva sluobný posudkový lekár.

154. V § 215 ods. 2 písm. d) sa slovo nevyhovujúci
nahrádza slovom nespôsobilý.

(5) Hlavný posudkový lekár rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému pod¾a odseku 1 písm. b).
(6) Sluobným posudkovým lekárom a hlavným posudkovým lekárom môe by len lekár so pecializáciou
v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo, ktorý je
v pracovnom pomere k colnému riadite¾stvu pod¾a osobitného predpisu40) alebo s ktorým colné riadite¾stvo
uzatvorilo dohodu o vykonávaní lekárskej posudkovej
èinnosti pod¾a odseku 4 alebo 5.
§ 213

155. V § 217 odsek 2 znie:
(2) Colník, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom
orgáne, môe by v èase funkèného obdobia a v èase
dvoch rokov po jeho skonèení prepustený pod¾a § 183
ods. 1 písm. d) len po predchádzajúcom súhlase prísluného odborového orgánu..
156. V § 224 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza písmenom e).
157. V § 230 ods. 7 sa vypúa druhá veta.

Prieskumné konanie

158. V § 231 ods. 3 sa za slovo podáva vkladá slovo
písomne.

(1) Prieskumné konanie zamerané na posúdenie
zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu colníka, pri ktorom sa urèuje zdravotná spôsobilos na
ïalí výkon tátnej sluby a súvislosti choroby alebo
úrazu s výkonom tátnej sluby, vykonáva sluobný
posudkový lekár. Zdravotná spôsobilos sa urèuje na
základe výsledkov lekárskej prehliadky a odborných lekárskych vyetrení.

159. V § 231 ods. 6 písmeno c) znie:
c) proti sluobnému hodnoteniu, ktorým bol colník
hodnotený ako nespôsobilý na zaradenie do stálej
tátnej sluby, nespôsobilý vykonáva funkciu, do
ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný, alebo nespôsobilý vykonáva akúko¾vek funkciu v tátnej
slube,.

(2) Prieskumné konanie sa vykonáva na podnet sluobného úradu alebo na základe iadosti colníka. Sluobný úrad dá podnet na prieskumné konanie vdy, ak
doèasná neschopnos colníka na výkon tátnej sluby
pre chorobu alebo úraz trvá nepretrite es mesiacov
alebo es mesiacov pred skonèením podpornej doby.
(3) Ak je schopnos colníka na výkon tátnej sluby
zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, sluobný
posudkový lekár urèí colníkovi zdravotnú klasifikáciu
a potrebné obmedzenie výkonu tátnej sluby.
(4) Ak sa colníkovi pri prieskumnom konaní zistila
nespôsobilos na ïalí výkon tátnej sluby, môe colník poiada o posúdenie zdravotného stavu na úèely
sociálneho zabezpeèenia41) alebo sociálneho poistenia.39)
(5) Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti colníka v prieskumnom konaní, zoznam chorôb a pokodení na zdraví, ich zdravotnú klasifikáciu pod¾a závanosti choroby alebo stupòa pokodenia na zdraví
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

160. V § 231 sa odsek 6 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) proti rozhodnutiu sluobného posudkového lekára,
ktorým bola colníkovi urèená zdravotná spôsobilos..
161. § 231 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Úèastník konania môe písomne vzia odvolanie
spä, kým sa o òom nerozhodlo. Ak úèastník konania
vzal odvolanie spä, nemôe sa znova odvola..
162. V § 236 sa na konci pripája táto veta:
Rozhodnutie o prepustení pod¾a § 183 ods. 1 a 3,
o ktorom v odvolacom konaní rozhodol minister, preskúmava Najvyí súd Slovenskej republiky..
163. Za § 236 sa vkladá § 236a, ktorý znie:
§ 236a
Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní46) s výnimkou výkonu rozhodnutia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46 znie:
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46) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

164. V § 242 ods. 2 sa vypúajú slová písm. a) a b).
165. V § 242 sa vypúa odsek 5.
166. § 254 vrátane nadpisu znie:
§ 254
Oznámenie a doruèenie rozhodnutia
(1) Rozhodnutie sa oznamuje colníkovi alebo inému
úèastníkovi konania vyhlásením, a ak to nie je moné,
doruèením jeho písomného vyhotovenia, ak ïalej nie je
ustanovené inak.
(2) Rozhodnutie oznamuje úèastníkovi konania vyhlásením ústne oprávnený orgán alebo ním poverený
orgán.
(3) Rozhodnutie o prijatí do sluobného pomeru,
o náhrade kody, o povinnosti nahradi náklady na
vzdelávanie, o prepustení, rozhodnutie odvolacích orgánov a rozhodnutie pod¾a § 234 a 235 sa oznamuje
doruèením jeho písomného vyhotovenia. Doruèuje sa
do vlastných rúk colníka v sluobnom úrade, jeho byte
alebo kdeko¾vek bude zastihnutý. Ak nemono rozhodnutie doruèi colníkovi priamo, doruèí sa potou
na poslednú známu adresu colníka ako doporuèená
zásielka s doruèenkou s poznámkou do vlastných
rúk; rovnako sa doruèuje rozhodnutie iným úèastníkom konania.
(4) Povinnos doruèi rozhodnutie je splnená, len èo
úèastník konania písomnos prevezme alebo jej prijatie
odmietne. Ak písomnos uloená na pote nebola vyzdvihnutá, nastanú úèinky jej doruèenia na tretí deò
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od jej uloenia. Na túto lehotu sa nevzahuje § 250
ods. 1 a 3 o poèítaní èasu.
(5) Pod¾a odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doruèovaní
rozhodnutia opatrovníkovi, ak je colníkovi ustanovený..
167. Za § 268i sa vkladajú § 268j a 268k, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2009
§ 268j
(1) Výnimku z dåky èakate¾skej praxe pod¾a § 33a
ods. 5 môe do 31. augusta 2010 udeli minister osobe,
ktorá má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v odbore právo alebo bezpeènostné sluby, alebo colníkovi, ktorý vykonával skrátené vyetrovanie v trvaní
najmenej troch rokov.
(2) Na vyetrovate¾a èakate¾a, ktorého èakate¾skú
prax minister skrátil pod¾a odseku 1, sa § 33a ods. 6 a
13 vzahujú primerane.
§ 268k
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2009.
Vznik týchto právnych vzahov, ako aj nároky, ktoré
z nich vznikli pred 1. septembrom 2009, sa posudzujú
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2009.
(2) Na konanie zaèaté pred 1. septembrom 2009 sa
pouijú ustanovenia úèinné do 31. augusta 2009..
168. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 200/1998 Z. z.

CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED
1. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie
Rutinné odborné èinnosti pod¾a presných postupov a pokynov s benou psychickou a fyzickou záaou s pracovnými
vzahmi v rámci jedného pracovného kolektívu.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie
Samostatné rutinné opakujúce sa èinnosti s premenlivými informáciami, zvládnute¾né v rámci existujúcich tandardov alebo zauívaného postupu s presne stanovenými výstupmi, so zodpovednosou za výsledky práce ovplyvòujúce
èinnos základného pracovného kolektívu. Zabezpeèovanie èasti zverenej agendy vyadujúce koordináciu prác
v rámci sluobného úradu. Príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci ucelených agend, zabezpeèovanie èasti zverenej agendy vyadujúce koordináciu prác v rámci sluobného úradu.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné èinnosti pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí v rámci ucelených
agend; samostatný výkon agend spravidla s novými premenlivými informáciami s väzbami aj mimo súboru vykoná-
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vaných èinností, ktoré sa spracúvajú pod¾a tandardizovaných postupov vyadujúce spoluprácu v rámci sluobného
úradu i mimo neho.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie, vyie odborné vzdelanie
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné èinnosti alebo samostatný výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, riadenie a organizácia rámcových úsekov, èinnosti spojené s poiadavkou vo¾by správneho postupu z viacerých moných rieení,
s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú pod¾a metodických predpisov s presne stanovenými výstupmi so zodpovednosou za rozhodnutia a výsledky práce s dôsledkami na úseky v rámci sluobného úradu i mimo
neho.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné èinnosti, riadenie a organizácia rámcových úsekov, prípadne èinnosti, ktoré sú dôleitou súèasou irích procesov a javov, vyadujúce spoluprácu pri rieení rôznorodých úloh vnútri organizácie s dôsledkami
na organizaèné útvary vlastnej organizácie aj mimo vlastnej organizácie; analytická a hodnotiaca èinnos pri príprave podkladov na rozhodovanie; príprava rozhodnutí na koordináciu a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku
sluobného úradu; príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania; výkon kontroly.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo druhého stupòa
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné èinnosti vykonávané pod¾a individuálne stanovených postupov vopred neurèeným spôsobom,
koordinácia a riadenie urèených èastí zloitých systémov vyadujúce peciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové èinnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov rieení majúce dôsledky na viaceré subjekty; samostatné spracovanie rozhodnutí; kontrolná a inpekèná èinnos na úrovni regiónu; riadenie, koordinácia a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom okruhu sluobných úradov; vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni správneho
konania.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné pecializované èinnosti spoèívajúce najmä v analytickej èinnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodnutia v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie orgánu tátnej správy; samostatné odborné pecializované èinnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi èinnosti; výkon individuálnych
technických a technologických vysoko odborných èinností; tvorba opatrení v príslunom odbore s celospoloèenským
dosahom; normotvorná èinnos vo vymedzenej oblasti na úrovni orgánu tátnej správy; kontrolná a inpekèná èinnos vrátane vydávania rozhodnutí; koncepèná a koordinaèná èinnos v oblasti colníctva s dôsledkami na územie regiónu.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Vysoko pecializované odborné èinnosti alebo zloité analytické èinnosti, ktorých výsledkom sú rieenia zásadného
charakteru; koncepèné alebo metodické èinnosti orgánu tátnej správy; koordinácia úsekov a èastí zloitých systémov na úrovni orgánu tátnej správy, kontrolná a inpekèná èinnos s celospoloèenským dosahom; riadenie a koordinácia komplexu zloitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajími väzbami; koncepèná, systémová èinnos pri tvorbe opatrení so zodpovednosou za rozhodnutia s dôsledkami na územie územného obvodu orgánu colnej
správy.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèný predpoklad vzdelania: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
Kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Koordinácia celotátneho colného systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie zloité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celotátnym alebo medzinárodným dosahom;
riadenie, organizácia a koordinácia najzloitejích systémov s vysokým poètom rôznych spôsobov rieenia..
169. V nadpise prílohy è. 3 sa slová v saených
a zdraviu kodlivých podmienkach nahrádzajú slova-

mi v saenom a zdraviu kodlivom pracovnom prostredí.
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170. Príloha è. 4 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých
aspektoch organizácie pracovného èasu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299,
18. 11. 2003)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è.15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
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è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z. a zákona
è. 304/2009 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sadzobníka správnych poplatkov sa v poloke 159 vypúa písmeno l).
Èl. III
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z. a zákona è. 465/2008 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 44e ods. 3 a 4 a v § 44f ods. 2 a 3 sa slová 30.
septembra 2009 nahrádzajú slovami 31. októbra
2009 a v § 44f ods. 3 sa slová 30. septembri 2009 nahrádzajú slovami 31. októbri 2009.
2. V § 44e ods. 4 sa slová 15. októbra 2009 nahrádzajú slovami 15. novembra 2009.
Èl. IV
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 652/2004 Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 397/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 5 sa odkaz 2 nad slovom predpisu nahrádza odkazom 4a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon è. 652/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 20 sa doterají text oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Osoba, ktorá predkladá pohraniènému colnému
úradu tovar33a) prepravovaný na colné územie únie alebo z colného územia únie v leteckej doprave alebo elezniènej doprave, je povinná zasla tomuto colnému úradu oznámenie o predloení tovaru prostredníctvom
zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Osoba,
ktorá na úèely ïalej spoloènej prepravy sústreïuje na
colnom priechode, colnom letisku alebo na inom mieste schválenom colným úradom samostatné zásielky,
ktoré boli prepravené na colné územie únie leteckou
dopravou alebo elezniènou dopravou, alebo ktoré
budú prepravené z colného územia únie leteckou dopravou alebo elezniènou dopravou, je povinná predloi colnému úradu prostredníctvom zariadenia na
spracovanie a prenos údajov zoznam sústredených zásielok pripravených na ïaliu prepravu.
(3) Obsah oznámenia o predloení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo elezniènej doprave
a obsah zoznamu sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo elezniènej doprave ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) Napríklad èl. 40 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení..
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3. V § 36 odsek 9 znie:
(9) Písomným rozhodnutím v colnom konaní pod¾a
odseku 6 je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela
a) prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaruèený elektronický podpis
osoby oprávnenej kona v mene colného úradu,
b) automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaruèený elektronický podpis osoby poverenej zabezpeèova prevádzku elektronickej podate¾ne colného riadite¾stva;
takéto rozhodnutie neobsahuje náleitosti uvedené
v odseku 1 písm. f) a g)..
4. § 36 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Rozhodnutie pod¾a odseku 9 sa povauje za doruèené dòom nasledujúcim po odoslaní tohto rozhodnutia prostredníctvom elektronickej podate¾ne colného
riadite¾stva..
Èl. V
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 191/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z. a zákona
è. 207/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) vykonáva cezhranièné sledovanie a cezhranièné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,32aa).
Doterajie písmená e) a l) sa oznaèujú ako písmená
f) a m).
Poznámka pod èiarou k odkazu 32aa znie:

32aa) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe èlánku K. 3
Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci
medzi colnými správami podpísaný v Bruseli 18. 12. 1997
(Ú. v. ES C 24, 23. 1. 1998) v platnom znení..

2. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Vyetrovanie a skrátené vyetrovanie
(1) Vyetrovate¾ colnej správy32c) vo vyetrovaní a poverené colné orgány32d) v skrátenom vyetrovaní sú vo
veciach, ktoré vyetrujú, procesne samostatní a sú viazaní iba Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými veobecne záväznými
právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi
prokurátora a súdu.
(2) Vyetrovate¾ colnej správy vo vyetrovaní a poverené colné orgány v skrátenom vyetrovaní sú vo veciach, ktoré vyetrujú, oprávnení vyadova od colného
riadite¾stva, colného úradu alebo colného kriminálneho úradu v súlade so zákonmi a inými veobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov a opatrení
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nevyhnutných na vyetrovanie alebo skrátené vyetrovanie, ktoré vzh¾adom na ich povahu nemôu vykona
sami..
Poznámky pod èiarou k odkazom 32c a 32d znejú:

32c) § 10 ods. 8 písm. b) Trestného poriadku.
32d
) § 10 ods. 8 písm. g) Trestného poriadku..

3. V § 31 ods. 1 sa za slovo dodávka,43) vkladajú slová pouívanie krycích dokladov,.
4. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31a
Pouívanie krycích dokladov
(1) Krycími dokladmi na úèely tohto zákona sú listiny
a predmety slúiace na utajenie skutoènej totonosti
colníka, svedka a osoby konajúcej v prospech colnej
správy. Na zakrytie èinnosti colníka alebo svedka mono vytvori legendu a v súvislosti s tým v informaèných
systémoch colnej správy pod¾a § 52, Policajného zboru,
elezniènej polície, tátnych orgánov, verejnoprávnych
intitúcií, orgánov samosprávy a iných právnických
osôb alebo fyzických osôb  podnikate¾ov zaznamenáva a vybera potrebné údaje.
(2) Krycím dokladom nesmie by
a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz èlena vlády Slovenskej republiky,
c) sluobný preukaz sudcu,
d) sluobný preukaz prokurátora,
e) sluobný preukaz prísluníka Policajného zboru,
elezniènej polície a Zboru väzenskej a justiènej
stráe Slovenskej republiky,
f) osobná identifikaèná karta profesionálneho vojaka
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
g) sluobný preukaz prísluníka Vojenského spravodajstva,
h) sluobný preukaz prísluníka Vojenskej polície,
i) sluobný preukaz prísluníka Slovenskej informaènej sluby,
j) sluobný preukaz prísluníka Národného bezpeènostného úradu,
k) diplomatický pas.
(3) O pouití krycích dokladov pri plnení úloh pod¾a
tohto zákona rozhoduje generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(4) Krycie doklady vydáva Policajný zbor pod¾a osobitného predpisu.43a) O ich vydanie iada generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(5) Colný kriminálny úrad vedie evidenciu pouívaných krycích dokladov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:

43a) § 40 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
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è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z.
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z.
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z.
è. 97/2009 Z. z. a zákona è. 291/2009 Z.
a dopåòa takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

1. V § 10 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) vyetrovate¾ colnej správy, ak ide o trestné èiny spáchané v súvislosti s poruením colných predpisov
alebo daòových predpisov v pôsobnosti colnej správy,.
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9. V § 202 ods. 2 sa slová b) a g) nahrádzajú slovami c) a h) a na konci sa pripájajú tieto slová: a b).
10. § 202 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Príslunos policajta pod¾a § 10 ods. 8 písm. a)
a b), ktorý vykonáva skrátené vyetrovanie o preèine,
sa nekonèí, ak v priebehu skráteného vyetrovania zistí, e odpadli dôvody, pre ktoré bol prísluný vo veci kona..
11. Za § 567f sa vkladá § 567g, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Doterajie písmená b) a g) sa oznaèujú ako písmená
c) a h).

§ 567g

2. V § 10 ods. 10 sa slová písm. a) a b) nahrádzajú
slovami písm. a) a c).

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. septembra 2009

3. V § 97 ods. 1 tretej vete sa za slovami pod¾a § 94
vypúa èiarka a slová evidenène sa vak preberie do
súdnej úschovy.

Ak sa zaèalo trestné stíhanie vo veciach uvedených
v § 10 ods. 8 písm. b) pred 1. septembrom 2009, vyetrovanie alebo skrátené vyetrovanie dokonèí vyetrovate¾ prísluný pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2009..

4. V § 97 ods. 1 posledná veta znie: Vec predá orgán
pod¾a odseku 4 alebo na základe jeho opatrenia iný
tátny orgán alebo právnická osoba pod¾a § 94 ods. 2,
prièom pri predaji sú povinní postupova s náleitou
starostlivosou tak, aby vec predali za cenu, za ktorú sa
rovnaká alebo porovnate¾ná vec v èase a v mieste
úschovy obvykle predáva; orgán pod¾a odseku 4 môe
rozhodnú opatrením o predaji veci iným tátnym orgánom alebo právnickou osobou pod¾a § 94 ods. 2 len na
základe ich predchádzajúceho súhlasu..
5. V § 97 ods. 3 druhá veta znie: Na predaj sa primerane pouije odsek 1..
6. V § 97 ods. 4 druhá veta znie: Proti uzneseniu
o vrátení a vydaní veci je prípustná sanos, ktorá má
odkladný úèinok; proti ostatným uzneseniam sanos
nie je prípustná..
7. V § 200 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a b).
8. § 200 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Príslunos policajta pod¾a § 10 ods. 8 písm. a)
a b), ktorý vykonáva vyetrovanie o zloèine alebo preèine, sa nekonèí, ak v priebehu vyetrovania zistí, e dôvody, pre ktoré bol prísluný vo veci kona, odpadli..

Èl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 200/1998 Z. z.
o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 54/1999 Z. z., zákonom
è. 337/1999 Z. z., zákonom è. 417/2000 Z. z., zákonom
è. 328/2002 Z. z., zákonom è. 664/2002 Z. z., zákonom
è. 251/2003 Z. z., zákonom è. 464/2003 Z. z., zákonom
è. 365/2004 Z. z., zákonom è. 382/2004 Z. z., zákonom
è. 652/2004 Z. z., zákonom è. 732/2004 Z. z., zákonom
è. 258/2005 Z. z., zákonom è. 518/2005 Z. z., zákonom
è. 623/2005 Z. z., zákonom è. 330/2007 Z. z., zákonom
è. 537/2007 Z. z., zákonom è. 166/2008 Z. z., zákonom
è. 465/2008 Z. z., zákonom è. 583/2008 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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306
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
z 15. júla 2009
o kolskom klube detí, kolskom stredisku záujmovej èinnosti, centre vo¾ného èasu,
kolskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 119 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky kolských klubov detí (ïalej len klub), kolských stredísk záujmovej èinnosti (ïalej len stredisko), centier vo¾ného èasu (ïalej len centrum),
kolských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich
materiálno-technického vybavenia.
Klub
§2
(1) Výchovno-vzdelávacia èinnos v klube sa uskutoèòuje v ranných hodinách a popoludòajích hodinách poèas pracovných dní. Ak sa vyuèovanie organizuje v dvoch zmenách, výchovno-vzdelávacia èinnos
v klube sa uskutoèòuje aj v dopoludòajích hodinách.
(2) Pri uskutoèòovaní výchovno-vzdelávacej èinnosti
v klube sa dodriava pravidelné striedanie oddychovej
a záujmovej aktivity dieaa s aktivitou súvisiacou
s prípravou na vyuèovanie.
(3) Výchovno-vzdelávacia èinnos klubu sa uskutoèòuje ako
a) pravidelná aktivita pod¾a výchovného programu
klubu,
b) záujmová aktivita formou záujmových útvarov,
c) príleitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súaí a exkurzií,
d) spontánna aktivita pod¾a záujmu detí,
e) aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie
a uskutoèòovanie projektov, na ktorých sa zúèastòujú aj deti, ktoré nenavtevujú klub.
(4) Prechod detí do oddelení klubu v rámci koly a do
oddelení klubu mimo koly zabezpeèuje pedagogický
zamestnanec klubu pod¾a rozvrhu týdennej èinnosti.
(5) Ak je diea v klube a pokraèuje v popoludòajej
výchovno-vzdelávacej èinnosti alebo v inej záujmovej
èinnosti v kole, zodpovedá za diea prísluný vyuèujú1

ci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si diea vyzdvihne v klube.
(6) Pedagogický zamestnanec uvo¾ní diea z klubu
len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodièa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ïalej len
zákonný zástupca), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivos, výchovné opatrenie, predbené opatrenie alebo ochranná výchova,
výkon väzby alebo výkon trestu odòatia slobody (ïalej
len zástupca zariadenia).
(7) Ak sa výchovno-vzdelávacia èinnos organizuje
mimo priestorov klubu, najvyí poèet detí, za ktoré
zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, je rovnaký
ako poèet detí v jednom oddelení pod¾a § 114 ods. 2 zákona. V oddelení klubu v peciálnych kolách je poèet
detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, urèený pod¾a osobitného predpisu.1)
(8) Ak si to vyaduje nároènos prostredia alebo èinnos, ktorá sa organizuje mimo priestorov klubu, zvýi
sa poèet zodpovedných pedagogických zamestnancov
alebo sa zníi poèet zúèastnených detí.
(9) Na organizovanie oddychových aktivít mono zaraïova do výchovno-vzdelávacej èinnosti klubu sezónne èinnosti so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(10) Za výchovno-vzdelávaciu èinnos v klube zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec.
(11) Pedagogickú dokumentáciu klubu tvoria:
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné tandardy, ktoré sú súèasou výchovného programu klubu,
b) triedna kniha,
c) osobný spis dieaa,
d) kolský poriadok,
e) plán práce.
(12) V klube zriadenom ako súèas koly je pedagogická dokumentácia pod¾a odseku 11 písm. d) a e) súèasou pedagogickej dokumentácie koly.
(13) Ïaliu dokumentáciu klubu tvoria:
a) rozvrh týdennej èinnosti,
b) preh¾ad o rozsahu výchovnej èinnosti pedagogických zamestnancov,

) § 2 ods. 24 vyhláky Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 322/2008 Z. z. o peciálnych kolách.
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c) zápisnice z rokovania metodického zdruenia,
d) roèný plán kontrolnej èinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
e) správy z kontrolnej èinnosti tátnej kolskej inpekcie,
f) evidencia kolských úrazov detí,
g) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
h) vyjadrenie zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i) rozhodnutia riadite¾a.2)
(14) V klube zriadenom ako súèas koly je ïalia dokumentácia pod¾a odseku 13 písm. b), e) a i) súèasou
ïalej dokumentácie koly.
§3
(1) Klub je v prevádzke poèas celého kolského roka
poèas pracovných dní v týdni, spravidla od 6.00 hodiny do 18.00 hodiny. Pod¾a potrieb zákonných zástupcov je klub v prevádzke aj poèas kolských prázdnin.
(2) Ak je viac klubov zriadených jedným zriaïovate¾om, zriaïovate¾ vydá organizaèný pokyn,3) ktorý z klubov bude v prevádzke aj poèas kolských prázdnin.
(3) Diea sa do klubu prijíma na základe písomnej
iadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. iados o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri
zápise do koly.
(4) Do klubu sa prednostne prijímajú iaci niích
roèníkov základnej koly, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu mono prija diea aj na
prechodné obdobie, ktorého dåka sa vyznaèí v rozhodnutí o prijatí.
(5) Do oddelenia klubu sa spolu s ostatnými demi,
okrem oddelenia klubu peciálnej koly a oddelenia
klubu vytvoreného zo iakov peciálnej triedy v základnej kole, zaraïujú najviac traja iaci so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Za kadého iaka so
peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa poèet detí v oddelení zniuje o dvoch.
(6) Rozsah dennej dochádzky dieaa prijatého do
klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieaa. V osobnom spise dieaa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, prièom
vetky ïalie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo
zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi
oddelenia písomne.
Stredisko
§4
(1) Výchovno-vzdelávaciu èinnos v stredisku vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci
a plnoletí dobrovo¾níci.4)
2
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(2) Výchovno-vzdelávacia èinnos strediska sa uskutoèòuje ako
a) pravidelná aktivita v záujmových útvaroch alebo
portových útvaroch pod¾a výchovného programu
strediska,
b) príleitostná aktivita formou podujatí, súaí, odborných sústredení alebo exkurzií,
c) spontánna aktivita pod¾a záujmu detí,
d) prázdninová aktivita formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre
deti s neustálenými záujmami,
e) aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie
a uskutoèòovanie projektov, na ktorých sa zúèastòujú aj deti, ktoré nenavtevujú stredisko,
f) vzájomná spolupráca so kolami, inými kolskými
zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,
g) medzinárodná výmena a mobilita detí.
(3) Prechod detí do útvarov strediska v rámci koly
zabezpeèuje pedagogický zamestnanec strediska pod¾a
rozvrhu týdennej èinnosti.
(4) Pedagogický zamestnanec uvo¾ní diea zo strediska len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(5) Ak sa výchovno-vzdelávacia èinnos organizuje
mimo priestorov strediska, najvyí poèet detí, za ktoré
zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý
zamestnanec alebo plnoletý dobrovo¾ník, je rovnaký
ako poèet detí v jednom útvare pod¾a § 115 ods. 2 zákona.
(6) Ak si to vyaduje nároènos prostredia alebo èinnos, ktorá sa organizuje mimo priestorov strediska,
zvýi sa poèet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníi poèet zúèastnených detí.
(7) Za výchovno-vzdelávaciu èinnos v stredisku zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec.
(8) Pedagogickú dokumentáciu strediska tvoria:
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné tandardy, ktoré sú súèasou výchovného programu
strediska,
b) triedna kniha,
c) kolský poriadok,
d) plán práce.
(9) V stredisku zriadenom ako súèas koly je pedagogická dokumentácia pod¾a odseku 8 písm. c) a d) súèasou ïalej dokumentácie koly.
(10) Ïaliu dokumentáciu strediska tvoria:
a) rozvrh týdennej èinnosti,
b) preh¾ad o rozsahu výchovnej èinnosti pedagogických zamestnancov,
c) preh¾ad prázdninovej èinnosti,
d) zápisnice z rokovania metodického zdruenia,
e) roèný plán kontrolnej èinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
f) správy z kontrolnej èinnosti tátnej kolskej inpekcie,

) § 5 ods. 6 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 6 ods. 8 písm. c) zákona è. 596/2003 Z. z.
4
) § 11 zákona è. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládeou a o zmene a doplnení zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3

Strana 2202

Zbierka zákonov è. 306/2009

g) evidencia kolských úrazov detí,
h) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
i) rozhodnutia riadite¾a.2)
(11) V stredisku zriadenom ako súèas koly je ïalia
dokumentácia pod¾a odseku 10 písm. b), f) a i) súèasou ïalej dokumentácie koly.
§5
(1) Stredisko je v prevádzke poèas pracovných dní
spravidla v popoludòajích hodinách a veèerných hodinách. Stredisko môe by v prevádzke aj poèas dní pracovného vo¾na pod¾a formy uskutoèòovanej výchovno-vzdelávacej èinnosti.
(2) Diea sa do strediska prijíma na èinnos uvedenú
v § 4 ods. 2 písm. a), b) a d) na základe písomnej iadosti
zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(3) Do útvaru strediska sa spolu s ostatnými demi
zaraïujú najviac dvaja iaci so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prièom sa za kadého iaka
so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poèet detí v útvare zniuje o dvoch.
Centrum
§6
(1) Výchovno-vzdelávaciu èinnos v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovo¾níci.4)
(2) Výchovno-vzdelávacia èinnos centra sa uskutoèòuje ako
a) pravidelná záujmová èinnos v záujmových útvaroch a oddeleniach centra,
b) príleitostná záujmová èinnos formou podujatí, súaí, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na
rozvoj vedomostí a zruèností získaných v kole,
c) prázdninová èinnos formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, èinností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,
d) organizovanie vo¾noèasových aktivít, na ktorých sa
zúèastòujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavtevujú
centrum,
e) spontánna èinnos a vlastné projekty èlenov záujmových útvarov, na ktorých sa zúèastòujú aj deti
a iné osoby, ktoré nenavtevujú centrum.
(3) Ïalou èinnosou centra je
a) spolupráca s orgánom miestnej tátnej správy
v kolstve pri uskutoèòovaní predmetových olympiád a postupových súaí,
b) medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,
c) aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,
d) monitorovanie oblasti záujmovej èinnosti detí
a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz,
e) informaèná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti vyuívania vo¾ného èasu,
f) riadenie a pripravovanie projektov na získanie finanèných prostriedkov,
g) spolupráca so kolami a kolskými zariadeniami
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a ïalími organizáciami pracujúcimi s demi a inými
osobami.
(4) Ak sa výchovno-vzdelávacia èinnos organizuje
mimo priestorov centra, najvyí poèet detí a iných
osôb, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý zamestnanec alebo plnoletý dobrovo¾ník,
je rovnaký ako poèet detí v jednom záujmovom útvare
alebo oddelení centra.
(5) Za výchovno-vzdelávaciu èinnos v centre zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec.
(6) Pedagogickú dokumentáciu centra tvoria:
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné tandardy, ktoré sú súèasou výchovného programu
centra,
b) triedna kniha,
c) kolský poriadok,
d) plán práce.
(7) V centre zriadenom ako súèas koly je pedagogická dokumentácia pod¾a odseku 6 písm. c) a d) súèasou pedagogickej dokumentácie koly.
(8) Ïaliu dokumentáciu centra tvoria:
a) rozvrh týdennej èinnosti,
b) preh¾ad o rozsahu výchovnej èinnosti pedagogických zamestnancov,
c) preh¾ad prázdninovej èinnosti,
d) zápisnice z rokovania pedagogickej rady,
e) roèný plán kontrolnej èinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
f) správy z kontrolnej èinnosti tátnej kolskej inpekcie,
g) evidencia kolských úrazov detí a iakov,
h) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
i) rozhodnutia riadite¾a centra.2)
(9) V centre zriadenom ako súèas koly je ïalia dokumentácia pod¾a odseku 8 písm. b), f) a i) súèasou
ïalej dokumentácie koly.
§7
(1) Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludòajích hodinách a veèerných hodinách poèas kalendárneho týdòa.
(2) Deti a iné osoby sa do centra prijímajú na èinnos
uvedenú v § 6 ods. 2 písm. a) a c) na základe písomnej
iadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Iné osoby sa do centra prijímajú na základe ich písomnej iadosti.
(3) Do oddelení a záujmových útvarov centra sa spolu s ostatnými demi zaraïujú najviac dvaja iaci so
peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prièom
sa za kadého iaka so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poèet detí a iných osôb v oddelení a záujmovom útvare zniuje o dvoch.
§8
kolské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe
(1) kolské hospodárstvo
a) zabezpeèuje odbornú prax, odborný výcvik, praktické cvièenie a záujmovú odbornú èinnos iakom,
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d)
e)
f)
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ktorým stredné odborné koly poskytujú výchovu
a vzdelávanie v tudijných odboroch a uèebných odboroch skupín 42 Po¾nohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Po¾nohospodárstvo,
lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II5) a iným fyzickým osobám,
zabezpeèuje materiálno-technické vybavenie uèebných priestorov, cvièných pracovísk, pozemkov, objektov a zariadení na plnenie úloh pod¾a písmena a),
spolupracuje s vysokými kolami, vedeckými, výskumnými a odbornými intitúciami pri uplatòovaní nových poznatkov vedy a výskumu do praxe,
zabezpeèuje podmienky na odbornú èinnos pedagogických zamestnancov,
zabezpeèuje poradenskú èinnos a experimentálnu
èinnos pre koly a kolské zariadenia,
zabezpeèuje výrobné a hospodárske úlohy v po¾nohospodárskej, lesníckej, záhradníckej, vinohradníckej, ovocinárskej a rybárskej èinnosti, sluby a podnikate¾skú èinnos6) v súlade s plnením ich
poslania.

(2) V stredisku odbornej praxe sa odborná prax,
umelecká prax a praktické cvièenie uskutoèòuje pod
vedením uèite¾a. Odborný výcvik sa uskutoèòuje pod
vedením majstra odbornej výchovy.
(3) Pedagogickú dokumentáciu kolského hospodárstva a strediska odbornej praxe tvoria:
a) uèebné osnovy praktického vyuèovania,
b) rozvrh hodín,
c) kolský poriadok,
d) plán práce.
(4) Ïaliu dokumentáciu kolského hospodárstva
a strediska odbornej praxe tvoria:
a) organizaèný poriadok,
b) zoznam stredných odborných kôl, ktorých iakom
sa praktické vyuèovanie poskytuje,
c) preh¾ad o iakoch pridelených uèite¾om a majstrom
odbornej výchovy,
d) evidencia kolských úrazov,
e) zápisník bezpeènosti práce pre iakov stredných odborných kôl,
f) registratúrny plán a registratúrny poriadok.
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§9
Spoloèné ustanovenia
(1) Klub, stredisko, centrum, kolské hospodárstvo
a stredisko odbornej praxe sa zriaïuje ako súèas koly
alebo ako právnická osoba.
(2) Diea môe poèas kolského roka skonèi dochádzku do klubu, strediska alebo centra, ak o skonèenie dochádzky písomne poiada jeho zákonný zástupca
alebo zástupca zariadenia.
(3) Súèasou materiálno-technického vybavenia klubu, strediska a centra je materiálne zabezpeèenie priestorov na relaxaèné úèely, úèelné vybavenie oddelení
a útvarov na individuálnu a skupinovú èinnos s demi.
Súèasou materiálno-technického vybavenia môe by
aj vybavenie poèítaèovou technikou s pripojením na internet a technické prostriedky potrebné na metodickú
prípravu, na tvorbu a rozmnoovanie písomných materiálov a obrazových materiálov na prácu s demi a ich
zástupcami.
(4) Na oddychovú a záujmovú èinnos klubu, strediska a centra zriadeného ako súèas koly sa vyuívajú aj
peciálne uèebne, dielne, telocviène, ihriská, pozemky
a ïalie objekty koly.
(5) Súèasou materiálno-technického vybavenia klubu, strediska, centra, kolského hospodárstva a strediska odbornej praxe, ktoré navtevujú deti alebo iaci so
peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sú peciálne uèebne a peciálne didaktické a kompenzaèné
pomôcky pod¾a § 144 ods. 3 zákona.
(6) Na priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie
priestorov klubu, strediska, centra, kolského hospodárstva a strediska odbornej praxe sa vzahuje osobitný predpis.7)
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra
2009.

Ján Mikolaj v. r.

5

) Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 282/2009 Z. z. o stredných kolách.
) § 19 ods. 7 zákona è. 596/2003 Z. z. v znení zákona è. 245/2008 Z. z.
7
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na zariadenia pre deti
a mláde.
6
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