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33
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. e) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
vyhláky è. 500/2005 Z. z. a vyhláky è. 534/2008 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 4 èasti III. Záver bode 3 sa slová znaleckej peèate nahrádzajú slovami úradnej peèiatky
znalca.
2. V prílohe è. 5 úvodnom texte sa slová stavieb a nehnute¾ností nahrádzajú slovami pozemkov a stavieb.
3. V prílohe è. 5 èasti I. Úvodná èas bode 5 sa slovo
objednávate¾om nahrádza slovom zadávate¾om.
4. V prílohe è. 5 èasti I. Úvodná èas sa vypúajú
body 8 a 9.
Doterají bod 10 sa oznaèuje ako bod 8.
5. V prílohe è. 5 èasti I. Úvodná èas bode 8 sa slovo
objednávate¾a nahrádza slovom zadávate¾a.
6. V prílohe è. 5 èasti I. Úvodná èas sa slová pod¾a
è. 2 a 10 nahrádzajú slovami pod¾a è. 2 a 8.
7. V prílohe è. 5 èasti II. Posudok bod 1 znie:
1. Veobecné údaje, ktoré obsahujú najmä
a) výber pouitej metódy; najmä zdôvodnenie výberu,
podmienky výberu a dôvody vylúèenia ostatných
metód stanovenia veobecnej hodnoty, informácie
o pouitých rozpoètových ukazovate¾och na stanovenie východiskovej hodnoty,
b) vlastnícke a evidenèné údaje, najmä identifikácia
predmetu posúdenia pod¾a dokladu o vlastníctve; ak
je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou dia¾nic alebo líniových stavieb, postaèuje
len identifikácia predmetu posúdenia pod¾a overeného geometrického plánu alebo ak tak ustanovuje
osobitný predpis4) pod¾a predbeného geometrického plánu,

c) údaje o obhliadke predmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zamerania a fotodokumentácie,
d) technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu
projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutoèným stavom,
e) údaje katastra nehnute¾ností, najmä porovnanie
súladu popisných a geodetických údajov katastra
nehnute¾ností so zisteným skutoèným stavom,
f) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré
sú predmetom ohodnotenia; stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnute¾ností, sa identifikujú parcelným èíslom pozemku, na ktorom sú postavené,
g) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré
nie sú predmetom ohodnotenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností
(katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

8. V prílohe è. 5 èasti II. Posudok bode 2 písm. a) sa
na konci pripájajú tieto slová: preskúmate¾ný výpoèet
opotrebovania a technického stavu,.
9. V prílohe è. 5 èasti II. Posudok bode 3 písm. c) sa
slová vecné bremená a archy nahrádzajú slovami
závady viaznuce na nehnute¾nosti a práva spojené
s nehnute¾nosou.
10. V prílohe è. 5 èasti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. a) sa slová výberu pouitej porovnávanej
mernej jednotky nahrádzajú slovami výberu porovnate¾ných pozemkov a stavieb, metódy vykonania porovnania.
11. V prílohe è. 5 èasti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. b) sa vypúajú slová zvolenej metódy výpoètu výnosovej hodnoty a pouitých vstupných údajov,.
12. V prílohe è. 5 èasti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. c) sa slová úrokovej sadzby nahrádzajú
slovami zvolenej metódy výpoètu výnosovej hodnoty,
úrokovej miery.
13. V prílohe è. 5 èasti III. Záver body 1 a 2 znejú:
1. Citácia otázok zadávate¾a a struèné odpovede na ne.
2. Rekapitulácia veobecných hodnôt okrem prípadov,
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ak je stanovenie veobecnej hodnoty len èiastkovou
znaleckou úlohou alebo sa veobecná hodnota stanovuje k rôznym rozhodným dátumom. V týchto prípadoch je rekapitulácia veobecných hodnôt súèasou stanovenia veobecnej hodnoty v èasti
posudok..
14. V prílohe è. 5 èasti III. Záver bodoch 5 a 6 sa slovo
peèate nahrádza slovom peèiatky.
15. V prílohe è. 5 èasti IV. Prílohy body 1 a 4 znejú:
1. Kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil alebo pribral do konania.
2. Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnute¾ností alebo potvrdený výpis
z pozemkovej alebo elezniènej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým
plánom; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou dia¾nic alebo líniových
stavieb postaèuje príloha pod¾a tvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru popisných informácií
katastra nehnute¾ností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.
3. Kópia aktuálneho výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnute¾ností, napríklad kópia
katastrálnej mapy; v prípade znaleckého posudku
vypracovaného v súvislosti s výstavbou dia¾nic alebo
líniových stavieb postaèuje príloha pod¾a tvrtého
bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru geodetic-
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kých informácií katastra nehnute¾ností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.
4. Overený geometrický plán, ak nehnute¾nos, ktorá
podlieha evidencii v katastri nehnute¾ností, nie je
evidovaná v katastri nehnute¾ností alebo ak je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou
dia¾nic alebo líniových stavieb, ak osobitný predpis
neustanovuje, e postaèuje predbený geometrický
plán;4) overený geometrický plán alebo predbený
geometrický plán môe v odôvodnených prípadoch
tvori samostatnú prílohu znaleckého posudku pod¾a § 17 ods. 6 zákona..
16. V prílohe è. 5 èasti IV. Prílohy sa vypúa bod 7.
Doterajie body 8 a 12 sa oznaèujú ako body 7 a 11.
17. V prílohe è. 5 èasti IV. Prílohy body 10 a 11 znejú:
10. Situaèný náèrt ininierskych sietí, ak to povaha
posudku vyaduje.
11. Fotodokumentácia, najmä hlavných stavieb..
18. V prílohe è. 5 èasti IV. Prílohy sa slová pod¾a è. 1
a 8 nahrádzajú slovami pod¾a è. 1 a 7.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

tefan Harabin v. r.
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34
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu èasu
pre znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. a) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu èasu pre znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov v znení vyhláky è. 400/2006
Z. z. a vyhláky è. 565/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 2 znie:
(2) Podielová odmena sa urèuje pod¾a stanovenej
výky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého
úkonu pod¾a vzahu

PO =

n

∑

i =1

(0,2235.VH 0,56
) [eur],
i

kde:
PO  výka podielovej odmeny,
VH  východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; za predmet úkonu sa povaujú jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoloène prísluenstvo (napríklad ploty, studne,
ininierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoloène pozemky; východisková hodnota pozemkov
je 16,60 eura/m2,
n  poèet predmetov ohodnotenia..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

tefan Harabin v. r.
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35
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 30. januára 2009 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2009 zo 4.decembra 2008 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzatvorená medzi Zdruením zamestnávate¾ov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2009  2011 z 23. decembra 2008 uzatvorená medzi Odborovým
zväzom Chémia Slovenskej republiky
a
Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2008  2009 zo 7. mája 2008 uzatvorená medzi OZ potravinárov
Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
4. Dodatok è. 4 z 19. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2006  2008 zo 17. marca
2006 uzatvorenej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5. Dodatok è. 1 z 27. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2008  2009 zo 7. mája 2008
uzatvorenej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
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