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503
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z. a zákona
è. 402/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutoènenie stavebných
prác, zákaziek na poskytnutie sluieb, súa návrhov
a správu vo verejnom obstarávaní..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa.
3. V § 1 ods. 2 sa vypúa písmeno n).
Doterajie písmená o) a t) sa oznaèujú ako písmená
n) a s).
4. V § 1 ods. 2 písmeno n) znie:
n) na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na sluby
(ïalej len koncesia), ktoré zadáva obstarávate¾ na
vykonávanie èinností uvedených v § 8 ods. 3 a 9,
okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávate¾
vykonávajúci niektorú z týchto èinností,.
5. V § 1 ods. 2 písm. q) sa slová ak obstarávate¾ nie
je nahrádzajú slovami okrem zákazky zadávanej.
6. V § 1 ods. 2 písm. s) sa vypúajú slová pod¾a § 8
a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa
tieto slová: okrem zadávania zákazky pod¾a § 7..
7. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Verejné obstarávanie
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy pod¾a
tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie
tovaru, zákazky na uskutoènenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie sluieb a súa návrhov..
8. V § 5 ods. 8 písm. c) sa vypúajú slová ktorá je súèasou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy,.

9. V § 6 ods. 2 sa za slovo nemajú vkladá slovo výluène a slovo sèasti sa nahrádza slovom èasti.
10. V § 7 úvodná veta znie: Ak verejný obstarávate¾
poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávate¾ ani
obstarávate¾ vykonávajúci niektorú z èinností pod¾a § 8
ods. 3 a 9, viac ako 50 % finanèných prostriedkov na
dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na
poskytnutie sluieb, táto osoba je povinná pouíva postupy zadávania.
11. V § 7 písm. a) sa za slová nadlimitných zákaziek
vkladajú slová pod¾a prvej èasti a druhej èasti prvej
hlavy a druhej hlavy.
12. V § 7 písm. b) sa za slová podprahových zákaziek vkladajú slová pod¾a § 99 a 101.
13. Doterají text § 7 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak verejný obstarávate¾ poskytne inému verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi viac ako 50 %
finanèných prostriedkov
a) na uskutoènenie stavebných prác súvisiacich s vykonávaním niektorej z èinností pod¾a § 8 ods. 3 a 9,
je tento povinný pouíva postupy zadávania podprahových zákaziek pod¾a § 99 a 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je niia ako finanèný limit pod¾a § 4 ods. 2 písm. g) a súèasne je rovnaká
alebo vyia ako 120 000 eur,
b) na dodanie tovaru a na poskytnutie sluieb súvisiacich s vykonávaním niektorej z èinností pod¾a § 8
ods. 3 a 9, je tento povinný pouíva postupy zadávania
1. nadlimitných zákaziek pod¾a prvej èasti a druhej
èasti prvej hlavy a druhej hlavy, ak predpokladaná hodnota zákazky je niia ako finanèný limit
pod¾a § 4 ods. 2 písm. f) a súèasne je rovnaká alebo vyia ako 206 000 eur,
2. podprahových zákaziek pod¾a § 99 a 101, ak
predpokladaná hodnota zákazky je niia ako
206 000 eur a súèasne je rovnaká alebo vyia
ako 30 000 eur..
14. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
a) a b).
15. V § 8 ods. 2 sa slová alebo ktoré nahrádzajú slovami a ktoré.
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16. V § 8 ods. 10 úvodná veta znie: Za èinnos pod¾a
odseku 3, ak túto èinnos nevykonáva verejný obstarávate¾, sa nepovauje výroba.
17. V § 8 ods. 11 úvodná veta znie: Za èinnos pod¾a
odseku 4, ak túto èinnos nevykonáva verejný obstarávate¾, sa nepovauje zásobovanie verejných vodovodov
pitnou vodou, ak.
18. V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Ak verejný obstarávate¾ vykonáva niektorú z èinností pod¾a § 8 ods. 3 a 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto èinnosti pod¾a
pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávate¾a, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú uzavrie dodatok k zmluve uzavretej pod¾a § 45 vtedy, ak by
sa jeho obsahom
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopåòali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umonili úèas iných záujemcov alebo uchádzaèov, alebo ktoré by umonili prija inú ponuku
ako pôvodne prijatú ponuku,
c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech
úspeného uchádzaèa spôsobom, s ktorým pôvodná
zmluva nepoèítala..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
19. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Koncesionár
Koncesionár na úèely tohto zákona je fyzická osoba,
právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, s ktorou
verejný obstarávate¾ uzavrel koncesnú zmluvu na
uskutoènenie stavebných prác (ïalej len koncesná
zmluva na práce) alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie sluby pod¾a tohto zákona. Koncesionárom môe
by aj verejný obstarávate¾..
20. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Koncesia
(1) Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého
typu ako zákazka na uskutoènenie stavebných prác
s tým rozdielom, e protiplnením za stavebné práce,
ktoré sa majú uskutoèni je buï len právo na vyuívanie stavby na dohodnutý èas alebo toto právo spojené
s peòaným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávate¾ a koncesionár dohodnú rozsah práva na vyuívanie stavby, ktorého súèasou môe by aj poberanie úitkov z nej, ako aj výku a podmienky prípadného
peòaného plnenia.
(2) Koncesia na sluby je zákazka rovnakého typu
ako zákazka na poskytnutie sluby s tým rozdielom, e
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protiplnením za sluby, ktoré sa majú poskytnú je buï
len právo vyuíva poskytované sluby na dohodnutý
èas alebo toto právo spojené s peòaným plnením.
V koncesnej zmluve verejný obstarávate¾ a koncesionár
dohodnú rozsah vyuívania poskytovaných sluieb,
ktorého súèasou môe by aj poberanie úitkov z nich,
ako aj výku a podmienky prípadného peòaného plnenia..
21. V § 16 ods. 1 sa za slovo ponuke vkladá èiarka
a slová v návrhu.
22. V § 19 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: okrem dokladov predloených v èeskom jazyku..
23. § 19 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Pri urèení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty
na predloenie iadostí o úèas verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ prihliada na zloitos predmetu zákazky
a èas potrebný na vypracovanie ponúk..
24. V § 21 ods. 3 písm. b) sa za slová Európskej únie
vkladajú slová (ïalej len európsky vestník).
25. § 22 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pokladá zákazku za takú, pri ktorej zadávaní nie je povinný uverejni oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa,
oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súae návrhov, môe posla publikaènému úradu a úradu na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrie zmluvu. V oznámení uvedie najmä
a) názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
b) opis predmetu zákazky,
c) odôvodnenie zámeru uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce bez uverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa, oznámenia o koncesii na
stavebné práce alebo oznámenia o vyhlásení súae
návrhov,
d) názov, adresu a kontaktné údaje dodávate¾a alebo
záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu alebo koncesnú
zmluvu na práce,
e) ïalie potrebné informácie..
26. V § 23 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
27. V § 23 ods. 5 sa slová vypracované a poslané
pod¾a odseku 1 nahrádzajú slovami pouívané vo verejnom obstarávaní, na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová:  ak verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ splnil povinnos pod¾a odseku 3..
28. V § 25 v nadpise sa vypúajú slová a zadávanie
zákazky na dodanie tovaru.
29. V § 25 ods. 3 sa slová pod¾a § 99 ods. 3 nahrádzajú slovami pod¾a § 99 ods. 2 a slová § 25 ods. 2 sa
nahrádzajú slovami odseku 2.
30. V § 25 sa vypúa odsek 5.
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31. V § 26 ods. 2 písm. e) sa slová podnika alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou nahrádzajú slovami dodáva tovar, uskutoèòova stavebné práce alebo poskytova slubu.
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ods. 3 a 9 je povinný urèi podmienky úèasti pod¾a
§ 26 ods. 1 písm. a) a doklady pod¾a § 26 ods. 2 písm. a).
(4) Ak obstarávate¾ urèí podmienky úèasti pod¾a § 26
ods. 1, ich splnenie sa preukazuje pod¾a § 26 ods. 2.

32. V § 27 ods. 1 písm. b) sa slová ak sa takéto poistenie vyaduje, nahrádzajú slovami ak takéto poistenie vyaduje osobitný zákon,.

(5) Ak obstarávate¾ urèí podmienky úèasti pod¾a odseku 2 písm. b) alebo c), môe uchádzaè, záujemca alebo skupina dodávate¾ov pri ich preukazovaní poui
§ 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 a 3.

33. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Uchádzaè alebo záujemca môe na preukázanie
finanèného a ekonomického postavenia vyui finanèné zdroje inej osoby, bez oh¾adu na ich právny vzah.
V takomto prípade musí uchádzaè alebo záujemca verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi preukáza, e pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova
so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuíva na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia..

(6) Podmienky úèasti, ktoré verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ urèí na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musia by primerané a musia
súvisie s predmetom zákazky. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe vyadova od uchádzaèov alebo od
záujemcov minimálnu úroveò finanèného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti.

34. V § 28 ods. 1 úvodná veta znie:
Technickú spôsobilos alebo odbornú spôsobilos
mono preukáza pod¾a druhu, mnostva, dôleitosti
alebo vyuitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo
sluieb jedným alebo nieko¾kými z týchto dokladov:.
35. V § 28 odsek 2 znie:
(2) Uchádzaè alebo záujemca môe na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby, bez oh¾adu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádzaè alebo záujemca verejnému obstarávate¾ovi alebo
obstarávate¾ovi preukáza, e pri plnení zmluvy bude
môc reálne disponova s kapacitami osoby, ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti..
36. V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Splnenie podmienky úèasti pod¾a § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje èlen skupiny len vo vzahu k tej èasti predmetu zákazky, ktorú má zabezpeèi..
37. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Urèenie podmienok úèasti
(1) Verejný obstarávate¾ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky úèasti týkajúce sa
a) osobného postavenia pod¾a § 26,
b) finanèného a ekonomického postavenia a doklady
na ich preukázanie pod¾a § 27,
c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
a doklady na ich preukázanie pod¾a § 28 a 30.

(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe od právnických osôb vyadova, aby pri preukazovaní splnenia
podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní uviedli
mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy..
38. V § 33 ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a lehoty, v ktorej môe by podaná iados o nápravu pod¾a § 136 ods. 1 písm. e),.
39. V § 33 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a lehoty, v ktorej môe by podaná iados o nápravu pod¾a § 136 ods. 1 písm. d)..
40. V § 34 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tým nie je dotknutá
zodpovednos úspeného uchádzaèa alebo uchádzaèov
za plnenie zmluvy..
41. V § 35 odsek 3 znie:
(3) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejej ponuky, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ urèí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktorými sú napríklad kvalita, cena,
technické vyhotovenie, estetické a funkèné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové
náklady, efektívnos nákladov, pozáruèný servis
a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia sluieb. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ okrem jednotlivých kritérií urèí aj
pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpeèí kvalitatívne rozlíenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om urèené pravidlá
uplatnenia kritérií musia by nediskriminaèné a musia
podporova èestnú hospodársku súa..

(2) Obstarávate¾ môe urèi podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich mono preukáza; ak ich urèí, uvedie ich v oznámení pouitom
ako výzva na súa. Podmienky úèasti sa môu týka
a) osobného postavenia pod¾a § 26,
b) finanèného a ekonomického postavenia pod¾a § 27,
c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
pod¾a § 28 a 30.

42. V § 35 odsek 6 znie:
(6) Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie by
dåka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti
faktúr..

(3) Verejný obstarávate¾ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z èinností pod¾a § 8

44. V § 39 ods. 5 sa slová ponuku predloenú uchádzaèom, nahrádzajú slovom uchádzaèa,.

43. V § 36 ods. 1 sa vypúajú slová 10 000 000 Sk
a odo dòa zavedenia eura v Slovenskej republike nesmie by vyia ako.
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45. V § 42 odsek 1 znie:
(1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
Komisia vyhodnotí ponuky z h¾adiska splnenia poiadaviek verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na
predmet zákazky a vylúèi ponuky, ktoré nespåòajú poiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení pouitom ako výzva na súa a v súaných podkladoch.
Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyadoval
od uchádzaèov zábezpeku, komisia posúdi zloenie zábezpeky a vylúèi ponuku uchádzaèa, ktorý nezloil zábezpeku pod¾a urèených podmienok. Pri vyhodnocovaní ponuky s variantným rieením postupuje pod¾a § 37
ods. 3..
46. V § 42 odsek 6 znie:
(6) Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi zoznam vylúèených ponúk
s uvedením dôvodu ich vylúèenia. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ je povinný písomne oznámi uchádzaèovi jeho vylúèenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej
môe by podaná iados o nápravu pod¾a § 136 ods. 1
písm. e)..
47. V § 44 ods. 1 sa posledná veta nahrádza týmito
vetami: V oznámení uvedie identifikáciu úspeného
uchádzaèa alebo uchádzaèov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môe by podaná iados o nápravu pod¾a
§ 136 ods. 1 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávate¾ a obstarávate¾..
48. § 44 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak zadanie zákazky podlieha odporúèaniu
a schváleniu úspeného uchádzaèa intitúciami a orgánmi Európskej únie pod¾a osobitného predpisu,11a)
v oznámení úspenému uchádzaèovi pod¾a odseku 1 sa
uvedie, e jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, e úspeného uchádzaèa odporuèia a schvália prísluné intitúcie a orgány Európskej unie.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Èl. 27 ods. 27.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 321E, 29. 12. 2006)..

49. V § 45 odseky 2 a 7 znejú:
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr
estnásty deò odo dòa odoslania oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk pod¾a § 44, ak nebola doruèená
iados o nápravu alebo ak iados o nápravu bola doruèená po uplynutí lehoty pod¾a § 136 ods. 3.
(3) Ak bola doruèená iados o nápravu v lehote pod¾a
§ 136 ods. 3, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe
uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr estnásty deò po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy pod¾a § 136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané
námietky pod¾a § 138 ods. 5.
(4) Ak iados o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným

Strana 3821

uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr estnásty deò
odo dòa odoslania oznámenia o zamietnutí iadosti
o nápravu pod¾a § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané
námietky pod¾a § 138 ods. 5.
(5) Ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nekonal
v iadosti o nápravu a ak neboli podané námietky pod¾a
§ 138 ods. 5, môe uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu
alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo
uchádzaèmi najskôr estnásty deò po uplynutí lehoty
ustanovenej na vybavenie iadosti o nápravu pod¾a
§ 136 ods. 6.
(6) Ak boli podané námietky pod¾a § 138 ods. 2
písm. a) a f), verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe
uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr estnásty deò po doruèení rozhodnutia úradu
o námietkach alebo deò nasledujúci po dni doruèenia
výsledku konania úradu. Ak úrad rozhodnutím pod¾a
§ 138 ods. 12 odòal námietkam odkladný úèinok, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným
uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr v deò nasledujúci po doruèení rozhodnutia úradu o odòatí odkladného úèinku námietok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
odsekov 2 a 5.
(7) Ak boli podané námietky pod¾a § 138 ods. 2
písm. g), verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe
uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr v deò nasledujúci po doruèení upovedomenia úradu o nevydaní predbeného opatrenia verejnému
obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi. Ak úrad vydal
rozhodnutie o predbenom opatrení, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr estnásty deò po doruèení rozhodnutia úradu o námietkach alebo deò nasledujúci po dni doruèenia výsledku konania úradu. Tým
nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 6..
50. V § 45 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uverejnil oznámenie pod¾a § 22 ods. 7, môe uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu
najskôr jedenásty deò odo dòa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia odsekov 2 a 7..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
51. V § 48 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová ods. 1.
52. V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová písm. q) nahrádzajú slovami písm. p).
53. V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová písm. r) alebo s)
nahrádzajú slovami písm. q) alebo r).
54. V § 49 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ je povinný
poskytnú úradu na poiadanie správu alebo jej èas
pod¾a § 21 ods. 3..
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55. V § 49 ods. 4 sa vypúajú slová pod¾a § 8 a slová písm. t) sa nahrádzajú slovami písm. s).
56. V § 50 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
57. V § 51 ods.1 písm. a) sa slová 52 dní nahrádzajú
slovami 45 dní.
58. V § 51 ods. 1 písm. b) sa slová 36 dní nahrádzajú slovami 30 dní.
59. V § 51 odsek 2 znie:
(2) Lehotu na predkladanie ponúk mono skráti
o pä dní, ak verejný obstarávate¾ umoòuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami
k súaným podkladom a ku vetkým doplòujúcim
podkladom..
60. V § 51 ods. 4 sa vypúajú slová písm. b) a vypúa sa posledná veta.
61. V § 52 ods. 3 sa slová 37 dní nahrádzajú slovami
30 dní a vypúa sa druhá veta.
62. V § 52 odsek 4 znie:
(4) Ak ide o èasovú tieseò preukázate¾ne nezavinenú
verejným obstarávate¾om, lehota na predloenie iadosti o úèas nesmie by kratia, ako 10 dní odo dòa
odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu..
63. V § 56 ods. 3 sa slová 37 dní nahrádzajú slovami
30 dní a vypúa sa druhá veta.
64. V § 56 ods. 4 sa vypúa písmeno a). Súèasne sa
zruuje oznaèenie písmena b) a vypúajú sa slová , ak
je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané pod¾a § 23 ods. 1.
65. V § 58 ods. 1 písmeno h) znie:
h) ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota
ako víazný alebo jeden z víazných v súai návrhov;
ak je viac víazných úèastníkov, na rokovania musí
verejný obstarávate¾ vyzva vetkých,.
66. V § 58 ods. 1 písm. j) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola urèená pod¾a § 5 ods. 2 písm. a),.
Doterajie body 2 a 3 sa oznaèujú ako body 3 a 4.
67. V § 58 sa vypúajú odseky 2 a 3 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 13. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
68. V § 59 ods. 1 sa vypúajú slová ods. 1.
69. V § 60 ods. 5 sa slová 37 dní nahrádzajú slovami
30 dní a vypúa sa druhá veta.
70. V § 63 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 1
a 3.
71. § 66 a 69 znejú:
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§ 66
(1) Verejný obstarávate¾ je povinný postupova pod¾a
odsekov 2 a 6 a § 67 a 68, ak predpokladaná hodnota
koncesie sa rovná, alebo je vyia ako 5 150 000 eur.
Predpokladaná hodnota koncesie sa urèí pod¾a § 5.
(2) Koncesná lehota je lehota urèená v koncesnej
zmluve, poèas ktorej má koncesionár právo uíva
predmet koncesnej zmluvy alebo bra úitky z predmetu koncesnej zmluvy. Koncesná lehota zaèína plynú
od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii
stavby14) alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti pod¾a koncesnej zmluvy, ak u koncesionár mal alebo mohol ma výnosy z prevádzkovania
stavby alebo z poskytovania sluby. Koncesná lehota
sa konèí uplynutím posledného dòa mesiaca urèenej
lehoty. Koncesnú lehotu nemono stanovi na neurèitý
èas.
(3) Dåka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výky peòaného plnenia za stavebné
práce, ktoré sa majú uskutoèni alebo sluby, ktorá sa
má poskytova, a odhadovaného primeraného výnosu
koncesionára vyplývajúceho z práva uíva predmet
koncesnej zmluvy alebo bra úitky z predmetu koncesnej zmluvy poèas koncesnej lehoty.
(4) Pravidlá pri koncesii sa nepouijú, ak ide o prípady uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f).
§ 67
(1) Pri zadávaní koncesie verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a prvej èasti a prvej hlavy a druhej hlavy tejto
èasti, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak; nepouijú
sa § 25, § 36, § 43, § 47, § 52 ods. 4, § 54 ods. 3, § 56
ods. 4, § 58, § 59, § 64 a § 65.
(2) Verejný obstarávate¾ vyhlasuje koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii. Oznámenie o koncesii
a) na stavebné práce pole publikaènému úradu a úradu,
b) na sluby pole úradu.
(3) Verejný obstarávate¾ pole úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 48 dní po uzavretí
koncesnej zmluvy.
(4) Pri vypracovaní a posielaní oznámení pod¾a odsekov 2 a 3 verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a § 23
ods. 1.
(5) Lehota na predloenie iadostí o koncesiu nesmie
by kratia ako 45 dní odo dòa odoslania oznámenia
o koncesii
a) na stavebné práce publikaènému úradu,
b) na sluby úradu.
§ 68
(1) Verejný obstarávate¾ môe
a) vyadova od koncesionára, aby zmluvy predstavujúce minimálne 30 % z celkovej ceny stavebných
prác alebo sluieb, na ktoré sa má uzavrie koncesná zmluva, uzavrel s tretími osobami a zároveò
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umonil zvýenie tohto podielu; minimálny percentuálny podiel sa uvedie v koncesnej zmluve, alebo
b) poiada uchádzaèov, aby vo svojich ponukách urèili percentuálny podiel z celkovej ceny stavebných
prác alebo sluieb, ktorý zabezpeèia tretími osobami.
(2) Ustanovenia odseku 1 a § 66 a 67 sa nepouijú, ak
ide o dodatoèné stavebné práce alebo sluby nezahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte
alebo v pôvodnej koncesnej zmluve, ktorých potreba
vyplynula dodatoène z nepredvídate¾ných okolností.
Takéto stavebné práce alebo sluby sa zadávajú koncesionárovi pod podmienkou, e ich zadá pôvodnému dodávate¾ovi, ak
a) nie sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od
pôvodného plnenia koncesnej zmluvy bez toho, aby
to verejnému obstarávate¾ovi nespôsobilo neprimerané akosti, alebo
b) sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy, ale sú nevyhnutné na ïalie plnenie pod¾a pôvodnej koncesnej
zmluvy.
(3) Súhrnná hodnota dodatoèných stavebných prác
alebo sluieb nesmie presiahnu 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.
§ 69
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávate¾om, je
povinný poui pri zadávaní zákaziek na uskutoènenie
stavebných prác alebo poskytnutie sluby tretím osobám postupy verejného obstarávania pod¾a tohto zákona..
72. V § 70 sa v celom texte za slová stavebných prác
vkladajú slová alebo na poskytnutie sluieb.
73. V § 71 ods. 1 druhá veta znie: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutoènenie stavebných prác posiela publikaènému úradu a úradu
pod¾a § 23 ods. 1, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na poskytnutie sluby posiela úradu pod¾a
§ 23 ods. 1..
74. V § 71 ods. 2 sa slová 37 dní nahrádzajú slovami
30 dní a vypúa sa druhá veta.
75. V § 71 ods. 5 sa za slová stavebných prác vkladajú slová alebo na poskytnutie sluieb a vypúajú
sa slová ods. 1.
76. V § 73 ods. 3 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. a).
77. V § 79 ods. 2 sa vypúajú slová ods. 1.
78. V § 79 ods. 3 sa vypúajú slová ods. 1.
79. V § 81 ods. 2 sa slová 36 dní nahrádzajú slovami
30 dní.
80. V § 82 odsek 3 znie:
(3) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného
informatívneho oznámenia s výzvou na súa publikaè-

Strana 3823

nému úradu; lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by kratia ako 15 dní..
81. V § 82 sa vypúa odsek 4.
82. V § 85 odsek 3 znie:
(3) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného
informatívneho oznámenia s výzvou na súa publikaènému úradu; lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by kratia ako 15 dní..
83. V § 85 sa vypúa odsek 4.
84. V § 88 ods. 1 písmeno l) znie:
l) ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota
ako víazný alebo jeden z víazných v súai návrhov;
ak je viac víazných úèastníkov, na rokovania musí
obstarávate¾ vyzva vetkých..
85. V § 88 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
86. V § 89 sa vypúajú slová ods. 1.
87. V § 90 ods. 3 sa vypúajú slová ods. 1.
88. V § 91 ods. 1 sa slová pod¾a prvej èasti a druhej
èasti tohto zákona nahrádzajú slovami pod¾a prvej
èasti a druhej èasti prvej hlavy a druhej hlavy.
89. V § 91 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
90. V § 95 ods. 2 sa slová pod¾a § 99 ods. 3 nahrádzajú slovami pod¾a § 99 ods. 2.
91. V § 96 ods. 1 sa slová 36 dní nahrádzajú slovami
30 dní a vypúajú sa slová alebo oznámenia pouitého ako výzva na súa.
92. V § 96 ods. 2 sa vypúajú slová alebo oznámenia
pouitého ako výzva na súa.
93. V § 96 ods. 3 sa vypúajú slová vyhlásenej verejným obstarávate¾om.
94. § 96 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Verejný obstarávate¾ vypracuje a pole oznámenie o zaèatí rokovacieho konania bez zverejnenia úradu
spôsobom pod¾a § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní
výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím
zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie (IÈO),
kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávate¾a,
b) názov a struèný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku pouitia pod¾a § 58 a jej odôvodnenie,
e) predchádzajúce oznámenie pouité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f) názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g) meno a priezvisko, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a registraèné èíslo odborne spôso-
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bilej osoby na verejné obstarávanie; tieto údaje sa
nezverejòujú.

potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy
s úspeným uchádzaèom.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzahuje na pouitie
rokovacieho konania bez zverejnenia pod¾a § 58
písm. c), ak ide o mimoriadnu udalos pod¾a osobitného predpisu,16a) a pod¾a § 58 písm. f)..

(2) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ uverejní na svojej internetovej stránke. Výzvu na
predkladanie ponúk mono po takomto uverejnení posla najmenej trom vybratým záujemcom.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona è. 387/2002 Z. z.
o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny
a vojnového stavu..

95. § 97 a 98 vrátane nadpisu nad § 97 sa vypúajú.
96. § 99 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Zadávanie podprahových zákaziek

(3) Pri zadávaní podprahovej zákazky mono poui
aj elektronickú aukciu pod¾a § 43.
(4) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ môe vyhradi právo úèasti len záujemcom, ktorí
majú tatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska..
97. V § 100 ods. 1 sa vypúajú slová ods. 1.
98. § 104 vrátane nadpisu znie:
§ 104

§ 99

Povinnos súae návrhov

(1) Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a prvej èasti a
a) urèí predpokladanú hodnotu zákazky pod¾a podmienok platných v deò uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk,
b) vyaduje na preukázanie splnenia podmienok úèasti pod¾a § 26 najmä doklad o oprávnení dodáva tovar, uskutoèòova stavebné práce alebo poskytova
slubu, prípadne ïalie doklady, ktorými sa preukazuje finanèné a ekonomické postavenie a technická
alebo odborná spôsobilos pod¾a § 27 a 30,
c) posudzuje splnenie podmienok úèasti pod¾a § 33
a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d) uvedie v súaných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky pod¾a § 34,
ktorým sa nesmú diskriminova záujemcovia,
e) poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súaných podkladoch
bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od
doruèenia iadosti o vysvetlenie, vetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môe poiada o vysvetlenie najneskôr es pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f) otvára ponuky na mieste a v èase uvedenom vo výzve
na predkladanie ponúk pod¾a § 41,
g) môe na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu; pri jej
zriaïovaní postupuje pod¾a § 40,
h) postupuje pri vyhodnocovaní ponúk pod¾a § 42
a pod¾a kritérií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk pod¾a § 35,
i) uzavrie zmluvu pod¾a § 45 s úspeným uchádzaèom
a ostatným uchádzaèom oznámi, e neuspeli s uvedením dôvodu a identifikáciu úspeného uchádzaèa; ak zruí pouitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom vetkých uchádzaèov s uvedením
dôvodu a oznámi postup, ktorý pouije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky,
j) urèí lehotu na predkladanie ponúk tak, e zoh¾adní
èas potrebný na vypracovanie ponúk, na vysvet¾ovanie súaných podkladov a ponúk a urèený spôsob
komunikácie,
k) urèí lehotu viazanosti ponúk tak, e zoh¾adní èas

(1) Súa návrhov sa pouije, ak
a) súa návrhov je súèasou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie sluby alebo
b) ide o súa návrhov s ude¾ovaním cien alebo odmien
úèastníkom.
(2) Súa návrhov je povinný poui
a) verejný obstarávate¾ pod¾a § 6 ods. 1 písm. a), ak
predpokladaná hodnota je rovná alebo vyia ako
133 000 eur,
b) verejný obstarávate¾ pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) a e),
ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyia ako
206 000 eur,
c) verejný obstarávate¾, ak predpokladaná hodnota je
rovná alebo vyia ako 206 000 eur, a súa návrhov
sa týka
1. telekomunikaèných sluieb pod¾a prílohy è. 2 kategórie 5 referenèných èísiel pod¾a slovníka obstarávania zodpovedajúcich referenèným èíslam
CPC 7524, 7525 a 7526,
2. výskumných a vývojových sluieb pod¾a prílohy
è. 2 kategórie 8, alebo
3. sluieb uvedených v prílohe è. 3,
d) obstarávate¾, ak predpokladaná hodnota je rovná
alebo vyia ako 412 000 eur a súa návrhov sa
týka èinností pod¾a § 8 ods. 3 a 9.
(3) Predpokladaná hodnota pri súai návrhov pod¾a
a) odseku 1 písm. a) zahàòa predpokladanú hodnotu
zákazky na poskytnutie sluby vrátane cien a odmien pre úèastníkov,
b) odseku 1 písm. b) zahàòa ceny a odmeny pre úèastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na
poskytnutie sluby.
(4) Na výpoèet predpokladanej hodnoty zákazky na
poskytnutie sluby sa pouije § 5.
(5) Pri súai návrhov sa pouije verejná súa alebo
uia súa..
99. V § 105 ods. 2 sa slová v súaných podmienkach nahrádzajú slovami v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
100. V § 105 ods. 3 sa slová v súaných podmien-
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kach vypracoval kritériá výberu úèastníkov alebo kritériá hodnotenia dolých návrhov, ani jemu blízka osoba nahrádzajú slovami vypracoval kritériá výberu
úèastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predloených návrhov alebo overoval súané podmienky pod¾a
§ 106 ods. 2 písm. l), ani jemu blízka osoba.
101. V § 106 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová a kritériá ich výberu, ak ide o súa návrhov s obmedzeným
poètom úèastníkov.
102. V § 107 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorých návrhy porota
hodnotila..
103. V § 108 ods. 2 sa slová § 50 ods. 6 nahrádzajú
slovami § 50 ods. 5.
104. V § 112 písm. m) sa vypúajú slová pri obstarávaní tovarov pod¾a § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99
ods. 2.
105. V § 112 písm. n) sa slová pod¾a § 58 ods. 2 a § 88
ods. 2 nahrádzajú slovami pod¾a § 96 ods. 4.
106. V § 112 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
p) v konaní pod¾a § 148a na poiadanie súdu poskytne
stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s poruením tohto zákona,.
Doterajie písmeno p) sa oznaèuje ako písmeno q).
107. V § 113 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník,
v ktorom sa uverejòujú oznámenia pouívané vo verejnom obstarávaní a ïalie informácie pod¾a tohto zákona.
(2) Za obsahovú a jazykovú správnos podkladov na
uverejnenie zodpovedá ten, kto tieto podklady na uverejnenie poslal..
108. V § 113 sa vypúa odsek 3.
109. V § 114 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) kadoroène oznamuje Európskej komisii znenie
vetkých rozhodnutí pod¾a § 148a ods. 8,
g) poskytuje Európskej komisii na poiadanie informácie o uplatòovaní revíznych postupov pod¾a tohto zákona..
110. V § 114 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová § 58
ods. 1 nahrádzajú slovami § 58.
111. V § 114 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa vypúajú slová pod¾a § 8.
112. § 115 vrátane nadpisu znie:
§ 115
Opravný mechanizmus
(1) Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, e dolo k porueniu právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie v oblasti
verejného obstarávania, a poiada o nápravu, postupuje sa pod¾a odsekov 2 a 4.
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(2) Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní
odo dòa doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1
a) informáciu, e poruenie pod¾a odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutoènosti,
b) odôvodnené vysvetlenie, preèo nedolo k náprave
poruenia alebo
c) informáciu, e postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3) V odôvodnenom vysvetlení pod¾a odseku 2
písm. b) sa môe uvies, e údajné poruenie pod¾a odseku 1 je predmetom revíznych postupov pod¾a tohto
zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informova Európsku komisiu.
(4) Úrad je povinný po oznámení informácií pod¾a odseku 2 písm. c) bezodkladne informova Európsku komisiu o pokraèovaní v postupe zadávania zákazky pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych postupov
alebo o zaèatí nového postupu zadávania zákazky týkajúceho sa pôvodného predmetu zákazky alebo jeho èasti. V tejto novej informácii sa uvedie, èi dolo k náprave
alebo odôvodnenie, preèo nedolo k náprave..
113. V § 117 ods. 1 písm. b) sa za slová tyri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní vkladajú slová
po ukonèení túdia a na konci sa pripájajú tieto slová: po ukonèení túdia.
114. V § 122 ods. 1 písm. c) sa na zaèiatku vkladajú
slová názov alebo.
115. V § 122 odsek 2 znie:
(2) Prílohou iadosti o zápis do zoznamu odborne
spôsobilých osôb je doklad o zaplatení správneho poplatku..
116. V § 123 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Údaje zo zoznamu odborne spôsobilých osôb pod¾a
§ 124 ods. 2 uverejní úrad na svojej internetovej stránke..
117. V § 125 ods. 2 písm. d) sa slová § 9 ods. 2, nahrádzajú slovami § 9 ods. 4,.
118. V § 127 ods. 3 sa slová zverejní aj vo vestníku
nahrádzajú slovami uverejní aj na svojej internetovej
stránke.
119. V § 128 ods. 2 sa slová Zoznam podnikate¾ov
zverejní nahrádzajú slovami Údaje zo zoznamu podnikate¾ov pod¾a § 131 písm. a) a d) uverejní.
120. § 131 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
e) zoznam dokladov pod¾a § 26 ods. 2, ktorými podnikate¾ preukázal splnenie podmienok úèasti týkajúce
sa osobného postavenia,
f) zoznam èlenov tatutárneho orgánu s uvedením ich
mien a priezvisk uvedených v iadosti o zápis..
121. § 136 vrátane nadpisu znie:
§ 136
iados o nápravu
(1) Uchádzaè, záujemca, úèastník alebo osoba, ktorej
práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
by dotknuté postupom verejného obstarávate¾a, ob-
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starávate¾a alebo osoby pod¾a § 7, môe poda iados
o nápravu proti
a) zámeru uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na
práce uverejnenom pod¾a § 22 ods. 7, proti podmienkam uvedeným v oznámení pod¾a § 50 ods. 4, § 67
ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b) podmienkam uvedeným v súaných podkladoch
alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávate¾om, obstarávate¾om alebo osobou pod¾a
§ 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súaných podmienkach v súai návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie
návrhov,
c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie
ponúk alebo návrhov,
d) výberu záujemcov v uej súai pod¾a § 52 ods. 1
a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením
pod¾a § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súai návrhov
pod¾a § 105 ods. 2,
e) vylúèeniu uchádzaèa, záujemcu alebo úèastníka,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov.
(2) iados o nápravu musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) identifikaèné údaje verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a alebo osoby pod¾a § 7,
c) oznaèenie verejného obstarávania, proti ktorému
iados o nápravu smeruje,
d) oznaèenie poruenia postupu pod¾a odseku 1,
e) opis rozhodujúcich skutoèností a oznaèenie dôkazov,
f) návrh iadate¾a na vybavenie iadosti o nápravu,
g) podpis iadate¾a alebo osoby oprávnenej kona za
iadate¾a.
(3) Písomná iados o nápravu musí by doruèená verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe
pod¾a § 7
a) do desiatich dní odo dòa uverejnenia oznámenia
pod¾a
1. § 22 ods. 7 v európskom vestníku, ak iados o nápravu smeruje proti zámeru uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
2. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77 alebo § 105
ods. 5 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie
nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce
a súa návrhov a ak iados o nápravu smeruje
proti podmienkam uvedeným v oznámení,
3. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) vo vestníku, ak ide
o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na
sluby a ak iados o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
b) do desiatich dní odo dòa prevzatia súaných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam
uvedeným v súaných podmienkach pri súai návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak iados o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súaných podkladoch alebo
v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na
predkladanie ponúk alebo v súaných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c) do desiatich dní odo dòa prevzatia alebo uverejnenia
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výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak iados o nápravu smeruje proti podmienkam
uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d) do desiatich dní odo dòa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v uej súai pod¾a § 52
ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením pod¾a § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súai návrhov pod¾a § 105 ods. 2, ak iados o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v uej súai,
v rokovacom konaní so zverejnením alebo proti výberu úèastníkov v súai návrhov,
e) do desiatich dní odo dòa prevzatia oznámenia o vylúèení uchádzaèa, záujemcu alebo úèastníka, ak
iados o nápravu smeruje proti vylúèeniu uchádzaèa, záujemcu alebo úèastníka,
f) do desiatich dní odo dòa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak iados o nápravu smeruje proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov.
(4) Ak iados o nápravu neobsahuje predpísané náleitosti, verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba pod¾a § 7 najneskôr do troch pracovných dní po doruèení iadosti o nápravu vyzve iadate¾a na
odstránenie nedostatkov. Doplnená iados o nápravu
musí by doruèená do troch pracovných dní odo dòa
doruèenia výzvy.
(5) Ak iadate¾ iados o nápravu nedoruèí v lehotách
pod¾a odsekov 3 a 4 alebo ak iados o nápravu ani po
výzve na odstránenie nedostatkov pod¾a odseku 4
nemá predpísané náleitosti, iados o nápravu sa zamietne a iadate¾ovi sa písomné zamietnutie iadosti
o nápravu s odôvodnením doruèí do piatich dní od prevzatia iadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na
odstránenie nedostatkov pod¾a odseku 4. Právo poda
námietky pod¾a § 138 zaniká, ak iados o nápravu nebola doruèená verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 7 v lehote uvedenej v odseku 3.
(6) Verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba
pod¾a § 7 doruèí do siedmich dní od doruèenia úplnej
iadosti o nápravu podanej v lehote pod¾a odseku 3
a) iadate¾ovi a vetkým známym uchádzaèom, záujemcom alebo úèastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia iadosti o nápravu s odôvodnením
a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy
alebo
b) iadate¾ovi písomné oznámenie o zamietnutí iadosti o nápravu s odôvodnením.
(7) Verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba
pod¾a § 7 sa nebude zaobera iadosou o nápravu v tej
istej veci, v ktorej u postupoval pod¾a odseku 6. Táto
skutoènos sa v lehote pod¾a odseku 6 oznámi iadate¾ovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená.
Takéto oznámenie sa povauje za oznámenie o výsledku vybavenia iadosti o nápravu.
(8) Doruèenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia iadosti o nápravu, písomného oznámenia
o zamietnutí iadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti pod¾a odseku 6 alebo 7 oprávòuje iadate¾a
poda námietky v tejto veci..
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122. V § 137 ods. 2 písm. a) sa slová ktoré sa domnievajú, e ich nahrádzajú slovom ktorých.

(4) Konanie o námietkach je zaèaté dòom doruèenia
námietok úradu.

123. § 137 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Osoby vykonávajúce doh¾ad sú povinné pri výkone doh¾adu zachováva mlèanlivos o skutoènostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní
rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na úèely informovania verejnosti písomne
neoslobodí predseda úradu. Poruením povinnosti mlèanlivosti nie je
a) vyuitie takýchto informácií na úèely doh¾adu; tým
nie je dotknutá povinnos zachováva mlèanlivos
o utajovaných skutoènostiach,22a)
b) sprístupnenie takýchto informácií súdu na úèely
súdneho konania; tým nie je dotknutá povinnos zachováva mlèanlivos o utajovaných skutoènostiach.22a).

(5) Námietky v listinnej podobe musia by podané
úradu a kontrolovanému
a) najneskôr do desiatich dní odo dòa doruèenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia iadosti
o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí
iadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnos pod¾a § 136 ods. 6 alebo 7,
b) najneskôr do desiatich dní odo dòa uplynutia lehoty
na doruèenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia iadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí iadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti pod¾a § 136 ods. 6 alebo 7,
c) pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody, ak námietky smerujú proti úkonu
kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2
písm. a) a f).

Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

124. § 138 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Konanie o námietkach
§ 138
(1) Podaniu námietok musí predchádza doruèenie
iadosti o nápravu verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 7. Táto povinnos sa nevzahuje na podanie námietok pod¾a odseku 2 písm. g)
a na podanie námietok orgánom tátnej správy pod¾a
§ 137 ods. 2 písm. b).
(2) Uchádzaè, záujemca, úèastník alebo osoba, ktorej
práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
by dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán
tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b) (ïalej len navrhovate¾) môe pred uzavretím zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody poda námietky proti
a) zámeru uzavrie zmluvu, alebo koncesnú zmluvu na
práce uverejnenom pod¾a § 22 ods. 7, proti podmienkam uvedeným v oznámení pod¾a § 50 ods. 4, § 67
ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b) podmienkam uvedeným v súaných podkladoch
alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote
na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súaných podmienkach v súai návrhov
poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie
ponúk alebo návrhov,
d) výberu záujemcov v uej súai pod¾a § 52 ods. 1
a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením
pod¾a § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súai návrhov
pod¾a § 105 ods. 2,
e) vylúèeniu uchádzaèa, záujemcu alebo úèastníka,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) a f).
(3) Úèastníkmi konania sú navrhovate¾ a kontrolovaný.

(6) Námietky podané úradu musia obsahova
a) identifikaèné údaje navrhovate¾a,
b) identifikaèné údaje kontrolovaného,
c) oznaèenie verejného obstarávania, proti ktorému
námietky smerujú,
d) oznaèenie skutoèností, proti ktorým námietky pod¾a
odseku 2 smerujú,
e) opis rozhodujúcich skutoèností a oznaèenie dôkazov,
f) návrh na rozhodnutie o námietkach pod¾a § 139
ods. 2 alebo 3,
g) podpis navrhovate¾a alebo osoby oprávnenej kona
za navrhovate¾a.
(7) Prílohami námietok sú
a) písomné oznámenie o výsledku vybavenia iadosti
o nápravu pod¾a § 136 ods. 6 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí iadosti o nápravu pod¾a § 136
ods. 6 písm. b) alebo doklad o doruèení iadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil,
b) doklad o poukázaní kaucie na úèet úradu,
c) doklad preukazujúci oprávnenie podpisova námietky pod¾a odseku 6 písm. g), ak nebol predloený kontrolovanému.
(8) Ak námietky podáva osoba, ktorej práva alebo
právom chránené záujmy boli alebo mohli by dotknuté
postupom kontrolovaného, v námietkach musí uvies,
ktoré jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli by dotknuté postupom kontrolovaného.
(9) Námietky podané kontrolovanému musia obsahova náleitosti pod¾a odseku 6.
(10) Kontrolovaný je povinný doruèi úradu písomné
vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu
v origináli do tyroch pracovných dní odo dòa doruèenia námietok. Doruèením kompletnej dokumentácie
v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení pouitých na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný
nedoruèí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky
a kompletnú dokumentáciu v origináli v uvedenej leho-
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te, úrad vydá rozhodnutie o preruení konania o námietkach, ktorým kontrolovanému nariadi doruèi
úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam
s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatoènej lehote
urèenej úradom. Preruenie konania o námietkach
trvá, a kým nepominú prekáky, pre ktoré sa toto konanie preruilo. Od vydania rozhodnutia o preruení
konania o námietkach do doruèenia písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota pod¾a § 139 ods. 5 neplynie. Kontrolovaný môe
nahliada do kompletnej dokumentácie v origináli doruèenej úradu na úèely plnenia si povinností pri uplatnení revíznych postupov. Ak kontrolovaný nedoruèí
úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam
s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatoènej lehote urèenej úradom, úrad rozhodne pod¾a § 139 ods. 2
písm. a).
(11) Úrad môe prerui konanie o námietkach s cie¾om získa odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o preruení konania o námietkach do doruèenia odborného stanoviska alebo
znaleckého posudku úradu lehota pod¾a § 139 ods. 5
neplynie, najviac vak 30 dní.
(12) Námietky majú odkladný úèinok na konanie
kontrolovaného okrem námietok pod¾a odseku 2
písm. g). Úrad môe odòa odkladný úèinok námietkam pod¾a odseku 2 písm. a) a f), ak jeho negatívne dôsledky ohrozujú verejný záujem. Proti rozhodnutiu
úradu o odòatí odkladného úèinku nemono poda opravný prostriedok.
(13) Úrad do rozhodnutia o námietkach pod¾a odseku
2 písm. g) môe vyda predbené opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhie do doruèenia rozhodnutia úradu o námietkach. Proti rozhodnutiu úradu o predbenom opatrení nemono poda
opravný prostriedok. Ak úrad nevydá rozhodnutie
o predbenom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, upovedomí o tom úèastníkov konania.
(14) Odkladný úèinok námietok na konanie kontrolovaného pod¾a odseku 12 alebo 13 nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov
pod¾a tohto zákona.
(15) Lehoty, okrem lehoty pod¾a odseku 10, kontrolovanému neplynú,
a) ak boli podané námietky pod¾a odseku 2 písm. a) a
f), do doruèenia rozhodnutia úradu o námietkach,
b) ak úrad vydal rozhodnutie o predbenom opatrení,
ktorým pozastavil konanie kontrolovaného pod¾a
odseku 13, poèas trvania takéhoto predbeného
opatrenia,
c) poèas preruenia konania o námietkach pod¾a odseku 10 alebo 11.
(16) Ak boli podané námietky pod¾a odseku 2 písm. b)
proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení
pod¾a § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré urèil kontrolovaný, neplynú záujemcom
alebo úèastníkom, ktorí si vyiadali súané podklady
alebo súané podmienky a do doruèenia rozhodnutia
úradu o námietkach. Podanie takýchto námietok je
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kontrolovaný povinný bezodkladne oznámi vetkým
záujemcom alebo úèastníkom, ktorí si vyiadali súané podklady alebo súané podmienky.
(17) Ak boli podané námietky pod¾a odseku 2 písm. c)
proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení
pod¾a § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré urèil kontrolovaný, neplynú záujemcom
alebo úèastníkom, ktorým bola doruèená výzva na
predkladanie ponúk alebo návrhov. Podanie takýchto
námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámi vetkým záujemcom alebo úèastníkom, ktorým
bola doruèená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(18) Ak boli podané námietky pod¾a odseku 2 písm. d)
alebo e), lehoty, ktoré urèil kontrolovaný, neplynú. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámi vetkým záujemcom alebo úèastníkom.
(19) S podaním námietok je navrhovate¾ povinný zloi na úèet úradu kauciu; táto povinnos sa nevzahuje
na orgán tátnej správy, ktorý podá námietky pod¾a
§ 137 ods. 2 písm. b). Kaucia musí by pripísaná na
úèet úradu najneskôr posledný deò lehoty na podanie
námietok pod¾a odseku 5 písm. a) a b) a najneskôr
v deò podania námietok pod¾a odseku 5 písm. c). Výka
kaucie pri podaní námietok
a) pod¾a odseku 2 písm. a) a e) a g) pred otváraním ponúk je
1. 1 800 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky
na poskytnutie sluieb,
2. 7 500 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na
uskutoènenie stavebných prác,
3. 600 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky
na poskytnutie sluieb,
4. 3 600 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na
uskutoènenie stavebných prác,
b) pod¾a odseku 2 písm. f) a g) po otváraní ponúk je 1 %
z ponukovej ceny uchádzaèa najviac 600 000 eur;
ponukovou cenou sa rozumie celková cena ponúknutá navrhovate¾om za predmet zákazky; za ponukovú cenu sa povauje aj èistá súèasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby,
c) je 3 000 eur, ak nie je moné urèi výku kaucie pod¾a písmena a) alebo b).
(20) Kaucia je príjmom tátneho rozpoètu dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým
boli námietky navrhovate¾a zamietnuté, inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia..
125. V § 139 ods. 1 písm. a) sa slovo navrhovate¾om
nahrádza slovami oprávnenou osobou pod¾a § 138
ods. 2.
126. V § 139 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: a prílohy pod¾a § 138
ods. 7,.
127. V § 139 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a l),
ktoré znejú:
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h) kaucia nebola pripísaná na úèet úradu v lehote alebo vo výke ustanovenej v § 138 ods. 19,
i) úrad nie je vecne prísluný rozhodnú o námietkach,
j) iados o nápravu nebola doruèená verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 7
v lehotách pod¾a § 136 ods. 3 a 4 alebo ak iados
o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov
pod¾a § 136 ods. 4 nemá predpísané náleitosti,
k) námietky boli podané po uzavretí zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody,
l) námietky boli podané v rozpore s § 140 ods. 1..
128. V § 139 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) nariadi odstráni protiprávny stav..
129. V § 139 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Ak úrad v konaní o námietkach nezistí poruenie
tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovate¾ v podaných námietkach a ktoré by mohlo zásadne ovplyvni
výsledok verejného obstarávania, námietky zamietne.
(5) Úrad rozhodne o námietkach pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a c), f) a l) do 14 dní od doruèenia
kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia
k podaným námietkam s uvedením predpokladanej
hodnoty zákazky úradu,
b) odseku 1 písm. d) a e) bezodkladne,
c) odsekov 2 a 4 do 30 dní od doruèenia kompletnej
dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným
námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu..
130. V § 140 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Ústne pojednávanie je neverejné. Na pripomienky a návrhy uplatnené po ukonèení
ústneho pojednávania sa neprihliada; na túto skutoènos musia by úèastníci konania výslovne upozornení..
131. V § 140 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Ak ide o rozhodnutia pod¾a § 138 ods. 10 a 13, je
komisia zloená z predsedu komisie a dvoch èlenov komisie. Predseda komisie a aspoò jeden èlen komisie sú
zamestnancami úradu..
Doterajie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 10
a 11.
132. § 141 sa vypúa.
133. § 146 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Kontrola postupu zadávania zákaziek
§ 146
(1) Kontrolou sa zisuje súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami tohto zákona. Pri výkone kontroly
úrad sleduje aj plnenie nariadení uloených rozhodnutiami úradu. Kontrola sa zaèína v deò doruèenia oznámenia o jej zaèatí kontrolovanému.
(2) Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody a pred ukonèením súae návrhov
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z vlastného podnetu, na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo
na základe podnetu Úradu vlády Slovenskej republiky.
(3) Podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky musí by doruèený úradu najneskôr
sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo pred ukonèením súae návrhov.
(4) Pri výkone kontroly pod¾a odseku 2 úrad postupuje primerane pod¾a § 138 a 145.
(5) Ak úrad vydá predbené opatrenie pod¾a § 138
a nepostupuje pod¾a § 139, rozhodnutím zruí rozhodnutie o predbenom opatrení.
(6) Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukonèení súae návrhov a po zruení
postupu zadávania zákazky a súae návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
neboli oprávnené poda námietky, na základe podnetov
orgánov tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b)
a z vlastného podnetu. Kontrolu vykonávajú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu (ïalej len zamestnanec úradu). Úrad pri výkone kontroly postupuje pod¾a § 146a a 146d.
(7) Na výkon kontroly postupu zadávania zákaziek sa
nevzahuje osobitný zákon.23aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23aa znie:

23aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov..

134. Poznámka pod èiarou k odkazu 23 sa vypúa.
135. Za § 146 sa vkladajú § 146a a 146d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 146a
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov úradu
(1) Zamestnanci úradu sú v súvislosti s výkonom
kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a) vstupova do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného,
b) vyadova, prevzia a premiestni aj mimo priestorov
kontrolovaného kompletnú dokumentáciu kontrolovaného v originálnom vyhotovení, doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosièov údajov potrebných na výkon kontroly;
pri vyiadaní dokladov a informácií obsahujúcich
utajované skutoènosti sa postupuje pod¾a osobitného predpisu,22a)
c) vyadova súèinnos kontrolovaného, ako aj ïalích
tátnych orgánov potrebnú na vykonanie kontroly;
od právnických osôb a od fyzických osôb mono vyadova súèinnos v nevyhnutnom rozsahu a s ich
súhlasom, prièom tieto osoby sú povinné poskytnú
súèinnos, ak sa výkon kontroly týka procesu verejného obstarávania financovaného z prostriedkov
Európskych spoloèenstiev alebo prostriedkov tátneho rozpoètu.
(2) Prevzatím kompletnej dokumentácie v originálnom vyhotovení pod¾a odseku 1 písm. b) sa v prípade
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elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie
elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom
nástrojov a zariadení pouitých na elektronickú komunikáciu.
(3) Zamestnanci úradu sú v súvislosti s výkonom
kontroly povinní
a) oznámi kontrolovanému predmet a úèel kontroly,
b) predloi kontrolovanému písomné poverenie na vykonanie kontroly,
c) preukáza sa sluobným preukazom, ak sa kontrola
vykonáva v priestoroch kontrolovaného,
d) vyda kontrolovanému potvrdenie o prevzatí dokumentov pod¾a odseku 1 písm. b) a zabezpeèi ich
riadnu ochranu pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím,
e) umoni vedúcemu kontrolovaného oboznámi sa
s protokolom pred jeho prerokovaním a v primeranej
lehote urèenej zamestnancami úradu umoni vyjadri sa ku kontrolným zisteniam (ïalej len vyjadrenie); dátum doruèenia alebo prevzatia protokolu
sa povauje za deò oboznámenia sa s protokolom, na
vyjadrenie predloené po urèenej lehote sa neprihliada,
f) preveri opodstatnenos vyjadrenia ku kontrolným
zisteniam,
g) zdôvodni vedúcemu kontrolovaného neopodstatnenos vyjadrenia písomne najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
h) prerokova protokol a dodatok k protokolu, ak sa vyhotovuje, s vedúcim kontrolovaného,
i) odovzda vedúcemu kontrolovaného protokol, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu
alebo záznam o kontrole.
§ 146b
Oprávnenie a povinnosti kontrolovaného
(1) Vedúci kontrolovaného je oprávnený do termínu
urèeného zamestnancami úradu písomne sa vyjadri
ku kontrolným zisteniam.
(2) Vedúci kontrolovaného je povinný
a) poskytnú úradu poadovanú súèinnos zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov úradu pod¾a
§ 146a ods. 1,
b) predloi zamestnancom úradu na základe ich poiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzah k predmetu kontroly,
c) vyda zamestnancom úradu potvrdenie o prevzatí
vrátených dokladov,
d) dostavi sa na poiadanie zamestnancov úradu na
prerokovanie protokolu.
§ 146c
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1) O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol,
ktorý obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje kontrolovaného,
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b) meno, priezvisko, èíslo sluobného preukazu zamestnancov úradu, ktorí kontrolu vykonali,
c) èas vykonania kontroly,
d) predmet kontroly,
e) kontrolované obdobie,
f) preukázané kontrolné zistenia,
g) dátum vypracovania protokolu,
h) podpisy zamestnancov úradu,
i) podpis vedúceho kontrolovaného.
(2) Ak je proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené vyjadrenie pod¾a § 146a ods. 3 písm. e) alebo
sa preukáu ïalie kontrolné zistenia, zamestnanci
úradu vypracujú dodatok k protokolu, ktorý je jeho súèasou. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane
pod¾a odseku 1.
(3) O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci
úradu zápisnicu, ktorá musí obsahova dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného s protokolom, dátum
prerokovania protokolu, mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní a ich podpisy.
(4) Ak sa kontrolou nezistí poruenie ustanovení tohto zákona, vypracuje sa záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane pod¾a odseku 1.
(5) Kontrola je skonèená prerokovaním protokolu.
Protokol sa povauje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovaného bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu alebo odmietne podpísa zápisnicu
o prerokovaní protokolu. Tieto skutoènosti zamestnanci úradu uvedú v zápisnici o prerokovaní protokolu.
Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skonèená
jeho podpísaním zamestnancami úradu a vedúcim
kontrolovaného a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného.
§ 146d
Poriadková pokuta
(1) Tomu, kto neplní povinnos vyplývajúcu z § 146a
ods. 1 písm. c) alebo § 146b ods. 2 a tým znemoòuje
priebeh kontroly, môe úrad uloi poriadkovú pokutu
do výky 1 000 eur. Pri urèovaní výky pokuty úrad prihliada na mieru saenia výkonu kontroly.
(2) Poriadkovú pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi
aj opakovane, najviac do úhrnnej výky 7 500 eur.
(3) Konanie o uloení poriadkovej pokuty mono zaèa do dvoch mesiacov odo dòa zistenia poruenia povinnosti pod¾a odseku 1, najneskôr do jedného roka
odo dòa poruenia povinnosti pod¾a odseku 1.
(4) Uloenie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaného plni povinnosti pod¾a odseku 1.
(5) Výnosy poriadkových pokút sú príjmom tátneho
rozpoètu..
136. V § 148 sa za slovo zmluvu vkladá èiarka a slová koncesnú zmluvu a vypúajú sa slová okrem koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve.
137. § 148a vrátane nadpisu znie:
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§ 148a
Návrh oprávnenej osoby na urèenie neplatnosti
zmluvy, koncesnej zmluvy na práce
alebo rámcovej dohody
(1) Uchádzaè, záujemca, úèastník alebo osoba, ktorá
mohla ma záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej
zákazky a ktorej práva alebo právom chránené záujmy
boli alebo mohli by dotknuté postupom verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a (ïalej len oprávnená
osoba), môe po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na
práce alebo rámcovej dohody poiada súd, aby urèil
neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo
rámcovej dohody.
(2) Osoba, ktorá podala na súde alobu pod¾a odseku 1, je povinná túto skutoènos oznámi úradu.
(3) Úèastníkmi súdneho konania o neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
pod¾a odseku 1 sú oprávnená osoba, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ a uchádzaè alebo uchádzaèi,
s ktorými bola uzavretá zmluva, koncesná zmluva na
práce alebo rámcová dohoda.
(4) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poskytne
súdu kompletnú dokumentáciu pod¾a § 21 ods. 5.
(5) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej
zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
a) neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa,
oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súae návrhov pod¾a tohto zákona,
b) pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody nedodral lehoty pod¾a § 45
ods. 2 a 8 a
1. tým oprávnenej osobe zmaril pouitie revíznych
postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej
zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, alebo
zmaril úèinnú nápravu prostredníctvom pouitia
revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody a
2. poruil tento zákon spôsobom, ktorým podstatne
ovplyvnil monos oprávnenej osoby získa zákazku, alebo
c) nepredloil súdu kompletnú dokumentáciu pod¾a
odseku 4.
(6) Neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy na práce
alebo rámcovej dohody nie je moné vyslovi
a) ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uverejnil
oznámenie o zámere uzavrie zmluvu pod¾a § 22
ods. 7 a zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo
rámcovú dohodu uzavrel najskôr jedenásty deò odo
dòa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku,
b) pri zadávaní podlimitnej zákazky, podprahovej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a koncesie na
sluby.
(7) Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy na práce môe by povaovaný za dôvod
týkajúci sa veobecného záujmu, ktorý si vyaduje po-
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kraèovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy
na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody len za
výnimoèných okolností, ak by neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody viedla
k neprimeraným následkom. Ekonomický záujem vak
nesmie prevyova veobecný záujem. Ekonomické záujmy priamo spojené s dotknutou zákazkou, najmä náklady vyplývajúce z oneskorenia pri plnení zmluvy alebo
plnení na základe rámcovej dohody, náklady spojené so
zaèatím nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny dodávate¾a a náklady
spojené s právnymi záväzkami, ktoré by vznikli v dôsledku neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, nepredstavujú dôvody týkajúce sa
veobecného záujmu, vyadujúce pokraèovanie plnenia
zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy na práce alebo plnení
na základe rámcovej dohody.
(8) Ak súd svojím rozhodnutím ponechá zmluvu,
koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu
v platnosti, pretoe existujú prevaujúce dôvody týkajúce sa veobecného záujmu, ktoré si vyadujú pokraèovanie v plnení zmluvy, plnení koncesnej zmluvy na
práce alebo plnení na základe rámcovej dohody, úrad
uloí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi
pokutu
a) pod¾a § 149 ods. 1 písm. a), ak bol poruený tento zákon pod¾a odseku 5 písm. a),
b) pod¾a § 149 ods. 1 písm. e), ak bol poruený tento zákon pod¾a odseku 5 písm. b).
(9) Právo domáha sa urèenia neplatnosti zmluvy,
koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody zaniká, ak sa neuplatní
a) do 30 dní odo dòa uverejnenia oznámenia o výsledku
verejného obstarávania v európskom vestníku pod¾a
tohto zákona, ak toto oznámenie obsahuje aj odôvodnenie o neuverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa, oznámenia o koncesii na stavebné
práce alebo oznámenia o vyhlásení súae návrhov,
b) v lehote iestich mesiacov
1. odo dòa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku, ak toto
oznámenie neobsahuje odôvodnenie pod¾a písmena a) alebo
2. odo dòa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy na
práce alebo rámcovej dohody v iných prípadoch
ako uvedených v písmene a) a v prvom bode.
(10) Rozhodnutie súdu sa doruèuje úèastníkom konania. Právoplatné rozhodnutie súdu sa doruèuje úradu.
(11) Konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 8 mono
zaèa do jedného roka odo dòa doruèenia právoplatného rozhodnutia súdu úradu..
138. Poznámka pod èiarou k odkazu 23a sa vypúa.
139. § 149 vrátane nadpisu znie:
§ 149
Správne delikty
(1) Úrad uloí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi pokutu vo výke
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a) 5 % zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrie
zmluvu alebo koncesnú zmluvu pod¾a tohto zákona,
spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom, alebo ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením, alebo rokovacím konaním bez
zverejnenia bez splnenia podmienok na ich pouitie,
b) 5 % zmluvnej ceny, ak nedodral kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá ich uplatnenia,
c) 5 % súètu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cie¾om vyhnú sa pouitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d) 5 % zmluvnej ceny, ak nesplnil povinnos pod¾a § 96
ods. 4,
e) 5 % zmluvnej ceny, ak pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodral podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 a 8,
f) 5 % zmluvnej ceny, ak poruil zákaz ustanovený
v § 9 ods. 3,
g) 5 % zmluvnej ceny, ak nesplnil niektorú z povinností
pod¾a § 32 alebo § 35 ods. 2,
h) 5 % zmluvnej ceny, ak uzavretá zmluva alebo koncesná zmluva je v rozpore so súanými podkladmi
alebo s ponukou predloenou úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi,
i) 20 000 eur, ak uzavrel rámcovú dohodu rokovacím
konaním bez zverejnenia alebo v rozpore s § 64
ods. 2.
(2) Úrad uloí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi pokutu od 300 eur do 30 000 eur, ak
a) nesplnil povinnos uloenú rozhodnutím úradu,
b) poruil povinnos pod¾a § 21 ods. 4 alebo 5,
c) poruil povinnos pod¾a § 31 ods. 2,
d) nevyhodnocoval splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 33 alebo ak nevyhodnocoval ponuky pod¾a § 42, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
e) nesplnil povinnos pod¾a § 44 ods. 1,
f) pouil na vyhodnotenie ponúk kritérium uvedené
v § 35 ods. 6 alebo 7,
g) nevylúèil uchádzaèa pod¾a § 39 ods. 5,
h) nedodral postup pod¾a § 99 ods. 1 alebo 2,
i) nesplnil povinnos pod¾a § 116 ods. 1,
j) poruil princíp transparentnosti, princíp rovnakého
zaobchádzania alebo princíp nediskriminácie okrem
správnych deliktov pod¾a odseku 1 a písmen a) a i)
a toto poruenie malo alebo mohlo ma zásadný
vplyv na výsledok verejného obstarávania.
(3) Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závanos, spôsob a následky poruenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých
správnych deliktov, úrad uloí pokutu len za ten správny delikt, za ktorý mono uloi najvyiu pokutu; týmto nie je dotknuté uloenie pokuty pod¾a odseku 1
písm. f).
(4) Za zmluvnú cenu sa na úèely výpoètu výky pokuty povauje cena urèená v zmluve alebo v koncesnej
zmluve za celý predmet zákazky. Ak sa v zmluve alebo
v koncesnej zmluve neurèuje cena za celý predmet zákazky, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladané
mnostvo urèené verejným obstarávate¾om alebo ob-
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starávate¾om vynásobené jednotkovými cenami za celú
dobu trvania zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Zmluvnou cenou na úèely výpoètu výky pokuty pod¾a odseku 1 písm. f) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyuje zmluvná cena urèená v pôvodnej zmluve alebo v pôvodnej
koncesnej zmluve. Ak nemono urèi zmluvnú cenu
týmto spôsobom, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota zákazky.
(5) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa úrad dozvedel o poruení zákona,
najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu dolo. Ak sa úrad o poruení zákona dozvedel z výkonu
kontroly pod¾a § 146 ods. 6, konanie o uloení pokuty
mono zaèa do jedného roka odo dòa prerokovania
protokolu o výkone kontroly.
(6) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu..
140. V nadpise piatej èasti piatej hlavy sa vypúajú
slová Osvedèenie o atestácii, zmierovacie konanie a.
141. § 150 a § 151 vrátane poznámok pod èiarou
k odkazom 24 a 25 sa vypúajú.
142. V § 153 sa za slová § 134 ods. 2 vkladá èiarka
a slová § 146d.
143. Za § 155c sa vkladá § 155d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155d
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. januára 2010
(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, súa návrhov, koncesia
na stavebné práce alebo postup zadávania podprahovej
zákazky vyhlásené do 31. decembra 2009, sa dokonèia
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009.
(2) Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázate¾ne zaèalo do 31. decembra 2009, sa dokonèí
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009.
(3) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaèal úrad
do 31. decembra 2009, sa postupuje pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2009.
(4) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaène úrad
po 31. decembri 2009 a vzahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené alebo preukázate¾ne zaèaté do 31. decembra 2009, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných
do 31. decembra 2009.
(5) Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikate¾ov
vydané do 31. decembra 2009 zostávajú zachované.
(6) Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikate¾ov
vydané po 31. decembri 2009 obsahujú aj zoznam dokladov pod¾a § 26 ods. 2, ktorými podnikate¾ preukázal
splnenie podmienok úèasti týkajúce sa osobného postavenia a zoznam èlenov tatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk uvedených v iadosti o zápis.
(7) Návrh oprávnenej osoby na urèenie neplatnosti
zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody pod¾a § 148a mono poda na zmluvy, koncesné
zmluvy na práce alebo rámcové dohody, ktoré sú výsledkom zadávania nadlimitných zákaziek vyhláse-
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ných alebo preukázate¾ne zaèatých po 31. decembri
2009.
(8) Pri návrhu na urèenie neplatnosti koncesnej
zmluvy, ktorú verejný obstarávate¾ uzavrel do 31. decembra 2009 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo uverejnené v európskom vestníku po 31.
decembri 2009, úrad postupuje pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009.
(9) Pri návrhu na urèenie neplatnosti dodatku ku
koncesnej zmluve, ktorý verejný obstarávate¾ uzavrel
do 31. decembra 2009 a informácia o uzavretí dodatku
ku koncesnej zmluve bola uverejnená vo vestníku po
31. decembri 2009, úrad postupuje pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2009..
144. Slovo EUR sa v celom texte zákona nahrádza
slovom eur.
145. Príloha è. 6 sa vypúa.
146. Príloha è. 7 sa dopåòa iestym bodom, ktorý
znie:
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia
a
dopåòajú
smernice
Rady
89/665/EHS
a 92/13/EHS, pokia¾ ide o zvýenie úèinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných
zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 71/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za poloku 9 vkladá poloka 9a, ktorá znie:
Poloka 9a
Za konanie
a) vo veciach urèenia neplatnosti zmluvy
alebo rámcovej dohody pod¾a
osobitného predpisu3)
15 000 eur
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b) vo veciach urèenia neplatnosti zmluvy
alebo rámcovej dohody pod¾a osobitného
predpisu,3) ak ide o zákazku
na uskutoènenie stavebných prác
100 000 eur
c) vo veciach urèenia neplatnosti
koncesnej zmluvy na práce
pod¾a osobitného predpisu3)
100 000 eur..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 148a zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Èl. III
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 517/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z.
a zákona è. 291/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:
§ 14b
(1) Na konanie vo veciach urèenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
pod¾a osobitného predpisu1aa) je prísluný Okresný súd
Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach
pod¾a odseku 1 je prísluný Krajský súd v Bratislave..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 148a zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Èl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 282/2006 Z. z., zákonom è. 102/2007 Z. z.,
zákonom è. 232/2008 Z. z., zákonom è. 442/2008 Z. z.,
zákonom è. 213/2009 Z. z., zákonom è. 289/2009 Z. z.,
zákonom è. 402/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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504
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z. a zákona
è. 185/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
b) rozdiel medzi vyou trhovou cenou1) zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deò skutoènej realizácie zamestnaneckej opcie, zníený o sumu zaplatenú
zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie;
zamestnaneckou opciou na úèely tohto zákona je
opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávate¾a alebo od obchodnej spoloènosti ekonomicky
prepojenej s obchodnou spoloènosou zamestnávate¾a, ktorú nemono scudzi; zamestnaneckou akciou na úèely tohto zákona je akcia nadobudnutá
zamestnancom od zamestnávate¾a alebo od obchodnej spoloènosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoloènosou zamestnávate¾a,.
2. V § 5 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: a finanèný príspevok na stravovanie poskytovaný
pod¾a osobitného predpisu,17a) ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od pecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôe vyui iadny zo
spôsobov stravovania zamestnancov zabezpeèených
zamestnávate¾om.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 152 Zákonníka práce..

3. V § 5 ods. 7 písm. e) sa za slovo predpisu vkladajú
slová alebo poistné a príspevky na zahranièné poistenie rovnakého druhu.
4. V § 5 ods. 7 písmeno j) znie:

j) náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi pod¾a osobitného predpisu,23aa) ak sa na úèely jej
výpoètu vychádza z priemerného mesaèného èistého
zárobku zamestnanca pod¾a osobitného predpisu.23ab).
Poznámky pod èiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:

23aa) § 72 vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej repub-

liky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov.
23ab
) § 134 ods. 9 Zákonníka práce v znení zákona è. 348/2007
Z. z..

5. V § 6 ods. 5 písm. c) sa slová (§ 17 ods. 11) nahrádzajú slovami (§ 17a).
6. V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: Daòovník, ktorý vkladá do základného imania obchodnej
spoloènosti alebo drustva nepeòaný vklad (ïalej len
vkladate¾ nepeòaného vkladu), zahrnuje do základu
dane (èiastkového základu dane) rozdiel medzi vyou
hodnotou nepeòaného vkladu zapoèítanou na vklad
spoloèníka37a) a hodnotou vkladaného majetku, a to
v tom zdaòovacom období, v ktorom dolo k splateniu
nepeòaného vkladu alebo a do jeho úplného zahrnutia postupne, najdlhie poèas siedmich bezprostredne
po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, najmenej
vo výke jednej sedminy roène, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom dolo k splateniu nepeòaného vkladu; ak poèas tohto obdobia dôjde u vkladate¾a nepeòaného vkladu k predaju alebo inému úbytku
cenných papierov a obchodného podielu pod hodnotu
nepeòaného vkladu zapoèítaného na vklad spoloèníka 37a)
alebo u prijímate¾a, ktorý nadobudol nepeòaný vklad
(ïalej len prijímate¾ nepeòaného vkladu), dôjde
k predaju alebo inému vyradeniu viac ako 50 % reálnej
hodnoty pod¾a osobitného predpisu1) (ïalej len reálna
hodnota) hmotného majetku alebo nehmotného majetku nadobudnutého nepeòaným vkladom, je vkladate¾ nepeòaného vkladu povinný zahrnú celú zostávajúcu èas vykázaného rozdielu do základu dane v tom
zdaòovacom období, v ktorom dôjde k vzniku niektorej
z týchto skutoèností, prièom pri vzniku týchto skutoèností vkladate¾ nepeòaného vkladu je povinný uplatni postup pod¾a § 17b ods. 2 a prijímate¾ nepeòaného
vkladu je povinný uplatni postup pod¾a § 17b ods. 7.
Hodnotou vkladaného majetku je pri
a) majetku s výnimkou majetku, pri ktorom príjmy
z jeho predaja sú oslobodené od dane pod¾a § 9 ods. 1
písm. a) a e) a j)
1. cena majetku zistená pod¾a § 25 ods. 1,
2. zostatková cena pod¾a § 25 ods. 3, ak je vkladom
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majetok, ktorý bol obchodným majetkom pod¾a
§ 2 písm. m),
3. úhrn cien obstarania cenných papierov a obchodného podielu,
b) individuálne vloenej poh¾adávke, menovitá hodnota alebo obstarávacia cena poh¾adávky,
c) zásobách ich obstarávacia cena alebo cena zásob,
o ktoré bol vkladate¾ nepeòaného vkladu povinný
upravi základ dane pod¾a § 17 ods. 8 písm. a) a c),
ak zásoby boli obchodným majetkom pod¾a § 2
písm. m)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov..

7. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) u daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou
[§ 2 písm. e)], ktorý nemá povinnos vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu1) a nerozhodne sa postupova pod¾a písmena a) alebo písmena b), z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ak tento zákon
neustanovuje inak..
8. V § 17 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Rozdiel zo vzájomného zapoèítania poh¾adávok
a záväzkov pri zlúèení alebo splynutí obchodných spoloèností alebo drustiev vykázaný pod¾a osobitného
predpisu1) úètovaný na úèet nerozdelený zisk minulých
rokov alebo neuhradená strata minulých rokov sa zahrnie do základu dane v zdaòovacom období, ktoré zaèína rozhodným dòom pod¾a osobitného predpisu.77c)
(11) Na vyèíslenie základu dane pod¾a odseku 1 pri
a) kúpe podniku alebo jeho èasti sa pouije ocenenie
majetku v reálnych hodnotách a postupuje sa pod¾a
§ 17a, ak ide o daòovníka, ktorý zisuje základ dane
pod¾a odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c),
b) nepeòanom vklade sa pouije ocenenie majetku v
1. reálnych hodnotách alebo v hodnote zapoèítanej
na vklad spoloèníka,37a) ak sa postupuje pod¾a
§ 17b, alebo
2. pôvodných cenách, ak sa postupuje pod¾a § 17d,
c) zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev sa pouije ocenenie majetku v
1. reálnych hodnotách, ak sa postupuje pod¾a § 17c,
alebo
2. pôvodných cenách, ak sa postupuje pod¾a § 17e..
Poznámka pod èiarou k odkazu 77c znie:

77c) § 4 ods. 3 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. V § 17 ods. 12 písmeno a) znie:
a) zvýi o menovitú hodnotu poh¾adávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o poh¾adávku, ktorú daòovník postúpil za cenu niiu, ako je jej menovitá hodnota,.
10. V § 17 odsek 13 znie:
(13) Postup pod¾a odseku 19 a § 19 ods. 4 pouije pri
zisovaní základu dane daòovník, ktorý
a) kupuje podnik alebo jeho èas (ïalej len daòovník
kupujúci podnik),
b) je prijímate¾om nepeòaného vkladu,
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c) je právnym nástupcom daòovníka zrueného bez
likvidácie..
11. V § 17 ods. 14 sa slová stálej prevádzkarne
umiestnenej v zahranièí s výnimkou, ak základom
dane stálej prevádzkarne je daòová strata, o ktorú pod¾a daòovej legislatívy tátu, v ktorom je zdroj príjmu,
mono zniova základ dane nahrádzajú slovami alebo daòová strata stálej prevádzkarne umiestnenej v zahranièí a na konci sa pripája táto veta: Rovnako postupuje daòovník pri zmene sídla alebo miesta
skutoèného vedenia obchodnej spoloènosti alebo drustva zo zahranièia na územie Slovenskej republiky, ak
v zahranièí zostáva jeho stála prevádzkareò..
12. V § 17 sa vypúajú odseky 18 a 19.
Doterajie odseky 20 a 31 sa oznaèujú ako odseky
18 a 29.
13. V § 17 odsek 26 znie:
(26) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutoèného vedenia obchodnej spoloènosti, alebo drustva z územia
Slovenskej republiky do niektorého z èlenských tátov
Európskej únie vznikne na území Slovenskej republiky
stála prevádzkareò, pri vyèíslení základu dane za zdaòovacie obdobie do dòa zmeny sídla alebo miesta skutoèného vedenia sa postupuje pod¾a § 17e ods. 8
písm. a), prièom daòovník môe pokraèova v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku stálej
prevádzkarne a odpoèítavaní daòovej straty pod¾a § 30,
ak sa vzahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne..
14. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17e, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
Ocenenie v reálnych hodnotách pri predaji
a kúpe podniku alebo jeho èasti,
nepeòanom vklade a zlúèení, splynutí
alebo rozdelení obchodných spoloèností
alebo drustiev
§ 17a
Predaj a kúpa podniku alebo jeho èasti
v reálnych hodnotách
(1) Daòovník, ktorý predáva podnik alebo jeho èas
(ïalej len daòovník predávajúci podnik) a ktorý zisuje základ dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. a), zahrnuje do
základu dane príjem z predaja podniku alebo jeho èasti
v dohodnutej kúpnej cene
a) zvýenej o záväzky prevzaté daòovníkom kupujúcim
podnik a o nevyèerpané rezervy [§ 20 ods. 9 písm. b),
d) a f)],
b) zníenej o hodnotu záväzkov vzahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom
podniku alebo jeho èasti, boli by u daòovníka predávajúceho podnik daòovým výdavkom, o zostatkovú
cenu predávaného hmotného majetku a nehmotného majetku a o hodnotu poh¾adávok, ktoré by sa pri
inkase nepovaovali za zdanite¾ný príjem,
c) zníenej o zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej poloky k nadobudnutému majetku1) alebo zvýenej

Strana 3836

Zbierka zákonov è. 504/2009

o zostatkovú hodnotu pasívnej opravnej poloky
k nadobudnutému majetku.1)
(2) Daòovník kupujúci podnik, ktorý zisuje základ
dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. a), ocení majetok podniku
alebo jeho èas v reálnej hodnote, prièom pri odpisovaní majetku sa uplatní postup pod¾a § 26. Opravnú poloku k nadobudnutému majetku odpisuje tento daòovník pod¾a osobitného predpisu.1) Pri poh¾adávkach,
ktoré nadobudol daòovník kúpou podniku alebo jeho
èasti, uplatní postup pod¾a § 17 ods. 12 písm. d). Záväzky prevzaté daòovníkom kupujúcim podnik od daòovníka predávajúceho podnik sa zahrnú do základu
dane v tom zdaòovacom období, v ktorom ich tento kupujúci uhradí, ak ide o úhradu záväzkov, ktoré by boli
pred predajom podniku alebo jeho èasti u daòovníka
predávajúceho podnik daòovým výdavkom.
(3) Daòovník predávajúci podnik, ktorý zisuje základ dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
upraví výsledok hospodárenia zistený v úètovníctve1)
pri odpisovanom majetku o rozdiel vzniknutý medzi
zostatkovou cenou zistenou pod¾a osobitného
predpisu1) a zostatkovou cenou pod¾a § 25 ods. 3
a o rozdiel medzi reprodukènou obstarávacou cenou1)
neodpisovaného majetku nadobudnutého darom
a jeho vstupnou cenou pod¾a § 25 ods. 1 písm. a) a g).
(4) Základ dane daòovníka predávajúceho podnik
pod¾a odseku 3 sa zníi o
a) sumu (výku) rezervy prevzatej daòovníkom kupujúcim podnik, ktorej tvorba nebola zahrnutá do základu dane pod¾a § 20, ak náklad vzahujúci sa k tejto rezerve by bol daòovým výdavkom,
b) rozdiel medzi vytvorenými opravnými polokami vo
výke pod¾a osobitného predpisu1) a opravnými polokami u zahrnutými do základu dane pod¾a § 20;
súèasou tohto rozdielu nie sú opravné poloky
k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému
nehmotnému majetku,1)
c) sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú zvýil základ dane pod¾a § 17 ods. 27.
(5) Daòovník kupujúci podnik, ktorý zisuje základ
dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), majetok
a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho èasti oceòuje reálnou hodnotou, prièom pri odpisovaní
majetku uplatní postup pod¾a § 26. Goodwill alebo záporný goodwill sa zahrnuje do základu dane a do jeho
úplného zahrnutia, najdlhie poèas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období,
najmenej vo výke jednej sedminy roène, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom nastane úèinnos zmluvy
o predaji podniku alebo jeho èasti;30) ak poèas tohto obdobia
a) sa daòovník zruuje s likvidáciou, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,80b)
b) sa daòovník zruuje bez likvidácie, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu rozhodnému dòu,80b)
c) je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu,80b)
alebo
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d) dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dòu nadobudnutia úèinnosti zmluvy o predaji podniku30) alebo dôjde k nepeòanému vkladu podniku, najneskôr
ku dòu splatenia nepeòaného vkladu.80c)
(6) Daòovník kupujúci podnik pod¾a odseku 5 upraví
základ dane o rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy
a výkou skutoènej úhrady záväzku v zdaòovacom období, v ktorom dolo k úhrade záväzku, ku ktorému
bola tvorená táto rezerva, ak náklad vzahujúci sa k tomuto záväzku by bol daòovým výdavkom. Zruenie rezervy nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho èasti sa
zahrnuje do základu dane pod¾a osobitného predpisu.1)
Na ïaliu tvorbu rezerv u daòovníka kupujúceho podnik sa vzahujú ustanovenia § 17 ods. 23 a § 20 o tvorbe, pouití alebo zruení rezerv.
(7) Daòovník kupujúci podnik pod¾a odseku 5 pri nepremlèanej poh¾adávke nadobudnutej kúpou podniku
alebo jeho èasti ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie by vyia ako jej menovitá hodnota, uplatní ako
daòový výdavok pod¾a § 19 pri
a) postúpení tejto poh¾adávky reálnu hodnotu tejto poh¾adávky bez prísluenstva, najviac do výky príjmu
z jej postúpenia alebo sumu najviac do výky
1. 20 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmluvy
o predaji podniku alebo jeho èasti uplynula doba
dlhia ako 12 mesiacov,
2. 50 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmluvy
o predaji podniku alebo jeho èasti uplynula doba
dlhia ako 24 mesiacov,
3. 100 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia úèinnosti
zmluvy o predaji podniku alebo jeho èasti uplynula doba dlhia ako 36 mesiacov,
b) odpise poh¾adávky sumu najviac do výky
1. 20 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmluvy
o predaji podniku alebo jeho èasti uplynula doba
dlhia ako 12 mesiacov,
2. 50 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmluvy
o predaji podniku alebo jeho èasti uplynula doba
dlhia ako 24 mesiacov,
3. 100 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia úèinnosti
zmluvy o predaji podniku alebo jeho èasti uplynula doba dlhia ako 36 mesiacov.
(8) Úprava základu dane u daòovníka predávajúceho
podnik pod¾a odsekov 1, 3 a 4 sa vykoná v zdaòovacom
období, v ktorom nastane úèinnos zmluvy o predaji
podniku alebo jeho èasti.30)
(9) Na uplatnenie daòových výdavkov pri majetku
a záväzkoch nadobudnutých kúpou podniku alebo
jeho èasti sa na úèely tohto zákona vychádza z reálnej
hodnoty majetku a záväzkov pod¾a odseku 5.
§ 17b
Nepeòaný vklad v reálnych hodnotách
(1) Vkladate¾ nepeòaného vkladu, ktorým je indivi-
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duálne vloený majetok, podnik alebo jeho èas, ktorý
zisuje základ dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) alebo
písm. c), výsledok hospodárenia
a) neupraví o rozdiel medzi hodnotou nepeòaného
vkladu zapoèítanou na vklad spoloèníka37a) a hodnotou nepeòaného vkladu zistenou v úètovníctve,1) ak
sa rozhodne tento rozdiel zahrnú jednorazovo do
základu dane, a to v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeòaného vkladu,80c)
b) upraví o rozdiel medzi hodnotou nepeòaného vkladu zapoèítanou na vklad spoloèníka37a) a hodnotou
nepeòaného vkladu zistenou v úètovníctve1) postupne a do jeho úplného zahrnutia, najdlhie poèas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich
zdaòovacích období, najmenej vo výke jednej sedminy roène, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom
dôjde k splateniu nepeòaného vkladu80c) podniku
alebo jeho èasti; ak poèas tohto obdobia
1. sa daòovník zruuje s likvidáciou, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,80b)
2. sa daòovník zruuje bez likvidácie, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu rozhodnému dòu,80b)
3. je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu80b) alebo, ak
4. u vkladate¾a nepeòaného vkladu dôjde k predaju
alebo inému úbytku cenných papierov a obchodného podielu pod hodnotu finanèného majetku1)
nadobudnutého týmto nepeòaným vkladom alebo u prijímate¾a nepeòaného vkladu dôjde k predaju alebo inému vyradeniu viac ako 50 % reálnej
hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku nadobudnutého nepeòaným vkladom, je
vkladate¾ nepeòaného vkladu povinný zahrnú
celú zostávajúcu èas vykázaného rozdielu do základu dane v tom zdaòovacom období, v ktorom
dôjde k vzniku niektorej z týchto skutoèností,
c) upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou vkladaného odpisovaného majetku zistenou pod¾a osobitného predpisu1) a jeho zostatkovou cenou pod¾a § 25
ods. 3 a rozdiel medzi reprodukènou obstarávacou
cenou1) neodpisovaného majetku nadobudnutého
darom a jeho vstupnou cenou pod¾a § 25 ods. 1
písm. a) a g) v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeòaného vkladu,80c)
d) zníi o sumu (výku) rezervy, ktorej tvorba nebola
zahrnutá do základu dane pod¾a § 20, ak náklad
vzahujúci sa k tejto rezerve by bol daòovým výdavkom a ktorá je súèasou nepeòaného vkladu podniku alebo jeho èasti v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeòaného vkladu,80c)
e) zníi o rozdiel vytvorených opravných poloiek pod¾a
osobitného predpisu1) a opravných poloiek u zahrnutých do základu dane pod¾a § 20 v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeòaného vkladu;80c) súèasou tohto rozdielu nie sú opravné
poloky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,1)
f) zníi o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku
(nákladu), o ktorú zvýil základ dane pod¾a § 17
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ods. 27, v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde
k splateniu nepeòaného vkladu.80c)
(2) Ak vkladate¾ nepeòaného vkladu zahrnuje do základu dane rozdiel medzi hodnotou nepeòaného vkladu zapoèítanou na vklad spoloèníka37a) a hodnotou nepeòaného vkladu v úètovníctve1) pod¾a odseku 1
písm. a), je povinný túto skutoènos oznámi prijímate¾ovi nepeòaného vkladu do 30 dní odo dòa splatenia
nepeòaného vkladu.80c) Ak vkladate¾ nepeòaného
vkladu túto skutoènos neoznámi prijímate¾ovi nepeòaného vkladu, uplatní sa postup pod¾a osobitného
predpisu.80d)
(3) Prijímate¾ nepeòaného vkladu, ktorým je
a) individuálne vloený majetok, ocení tento majetok
hodnotou nepeòaného vkladu zapoèítanou na
vklad spoloèníka,37a)
b) podnik alebo jeho èas, ocení takto nadobudnutý
majetok a záväzky reálnou hodnotou.
(4) Prijímate¾ nepeòaného vkladu
a) odpisuje hmotný majetok ako novoobstaraný majetok postupom pod¾a § 26 z reálnej hodnoty alebo
z hodnoty nepeòaného vkladu zapoèítaného na
vklad spoloèníka37a) alebo
b) môe pokraèova v odpisovaní hmotného majetku
z reálnej hodnoty alebo z hodnoty nepeòaného
vkladu zapoèítaného na vklad spoloèníka,37a) ak
vkladate¾ nepeòaného vkladu uplatní postup pod¾a
odseku 1 písm. a), prièom
1. pri rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania
predåi o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpoètu
pod¾a § 27,
2. pri zrýchlenom odpisovaní sa postupuje pod¾a
§ 28 ako v ïalích rokoch odpisovania, a to poèas
zostávajúcej doby odpisovania pod¾a § 26.
(5) Prijímate¾ nepeòaného vkladu zahrnuje do základu dane
a) rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výkou skutoènej úhrady záväzku v zdaòovacom období, v ktorom dolo k úhrade záväzku, ku ktorému bola tvorená rezerva, ak náklad vzahujúci sa k tomuto
záväzku by bol daòovým výdavkom, prièom zruenie
rezervy nadobudnutej nepeòaným vkladom sa zahrnuje do základu dane pod¾a osobitného predpisu;1) na ïaliu tvorbu rezerv u prijímate¾a nepeòaného vkladu sa vzahujú ustanovenia § 17 ods. 23
alebo § 20 o tvorbe, pouití alebo zruení rezerv,
b) goodwill alebo záporný goodwill a do jeho úplného
zahrnutia, najdlhie poèas siedmich bezprostredne
po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, najmenej vo výke jednej sedminy roène, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom dolo k splateniu nepeòaného vkladu podniku alebo jeho èasti;80c) ak poèas
tohto obdobia
1. sa daòovník zruuje s likvidáciou, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,80b)
2. sa daòovník zruuje bez likvidácie, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu rozhodnému dòu,80b)
3. je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu pred-
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chádzajúcemu dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu80b) alebo
4. dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dòu nadobudnutia úèinnosti zmluvy o predaji podniku30)
alebo dôjde k nepeòanému vkladu podniku, najneskôr ku dòu splatenia nepeòaného vkladu.80c)
(6) Prijímate¾ nepeòaného vkladu zahrnuje do základu dane ako daòový výdavok pod¾a § 19
a) pri postúpení nepremlèanej poh¾adávky nadobudnutej prijímate¾om nepeòaného vkladu v ocenení
reálnou hodnotou, ktorá nesmie by vyia ako jej
menovitá hodnota, reálnu hodnotu tejto poh¾adávky
bez prísluenstva, najviac do výky príjmu z jej postúpenia alebo sumu najviac do výky
1. 20 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky nepeòaným vkladom uplynula doba dlhia ako
12 mesiacov,
2. 50 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky nepeòaným vkladom uplynula doba dlhia ako
24 mesiacov,
3. 100 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky
nepeòaným vkladom uplynula doba dlhia ako
36 mesiacov,
b) pri odpise nepremlèanej poh¾adávky nadobudnutej
prijímate¾om nepeòaného vkladu v ocenení reálnou
hodnotou, ktorá nesmie by vyia ako jej menovitá
hodnota, sumu najviac do výky
1. 20 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky nepeòaným vkladom uplynula doba dlhia ako
12 mesiacov,
2. 50 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky nepeòaným vkladom uplynula doba dlhia ako
24 mesiacov,
3. 100 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky
nepeòaným vkladom uplynula doba dlhia ako
36 mesiacov.
(7) Ak poèas najviac siedmich bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaòovacích období, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom dolo k splateniu nepeòaného
vkladu,80c) dôjde u prijímate¾a nepeòaného vkladu
k predaju alebo inému vyradeniu viac ako 50 % reálnej
hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku
nadobudnutého nepeòaným vkladom, je prijímate¾
nepeòaného vkladu túto skutoènos povinný oznámi
vkladate¾ovi nepeòaného vkladu s výnimkou, ak oznámil skutoènosti pod¾a odseku 2, a to do 30 dní odo dòa
vzniku tejto skutoènosti. Ak prijímate¾ nepeòaného
vkladu túto skutoènos neoznámi vkladate¾ovi nepeòaného vkladu, uplatní sa postup pod¾a osobitného
predpisu.80d)
(8) Vkladate¾ nepeòaného vkladu, ktorým je individuálne vloený majetok mimo územia Slovenskej republiky, postupuje pod¾a odseku 1 písm. a). Vkladate¾
nepeòaného vkladu môe uplatni postup pod¾a odseku 1 písm. b), prièom zodpovedá za zabezpeèenie údajov od prijímate¾a nepeòaného vkladu v rozsahu pod¾a
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odseku 7. Rovnako sa postupuje, ak vkladate¾om nepeòaného vkladu je daòovník s obmedzenou daòovou
povinnosou [§ 2 písm. e)] pri individuálne vloenom
majetku.
(9) Ak vkladate¾om nepeòaného vkladu je daòovník
s neobmedzenou daòovou povinnosou [§ 2 písm. d)],
pri nepeòanom vklade podniku alebo jeho èasti prijímate¾ovi tohto nepeòaného vkladu so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, ktorému na území Slovenskej republiky zostáva stála prevádzkareò, môe
tento prijímate¾ pri vyèíslení základu dane stálej prevádzkarne oceni majetok a záväzky reálnou hodnotou,
ak nepouije postup pod¾a § 17d.
(10) Ak vkladate¾om nepeòaného vkladu je daòovník
s obmedzenou daòovou povinnosou [§ 2 písm. e)], pri
nepeòanom vklade podniku alebo jeho èasti prijímate¾ovi tohto nepeòaného vkladu so sídlom na území Slovenskej republiky, môe tento prijímate¾ oceni majetok a záväzky reálnou hodnotou, ak preukáe, e
rozdiel medzi hodnotou nepeòaného vkladu zapoèítanou na vklad spoloèníka37a) a hodnotou nepeòaného
vkladu v úètovníctve vkladate¾a nepeòaného vkladu,
bol u vkladate¾a nepeòaného vkladu preukázate¾ne
zdanený a prijímate¾ nepeòaného vkladu neuplatní
postup pod¾a § 17d.
(11) Postup pod¾a odsekov 1 a 2 pouije primerane
vkladate¾ nepeòaného vkladu, ktorý zisuje základ
dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. a); ak vkladate¾om nepeòaného vkladu je fyzická osoba, ktorá o majetku neúètuje, pri ocenení nepeòaného vkladu uplatní postup
pod¾a § 8 ods. 2.
(12) Na uplatnenie daòových výdavkov pri majetku
a záväzkoch nadobudnutých nepeòaným vkladom sa
na úèely tohto zákona vychádza z hodnoty majetku
a záväzkov pod¾a odseku 3.
§ 17c
Zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných
spoloèností alebo drustiev v reálnych hodnotách
(1) Základ dane daòovníka zrueného bez likvidácie
sa v zdaòovacom období, ktoré konèí dòom predchádzajúcim rozhodnému dòu,80b)
a) upraví o sumu vo výke oceòovacích rozdielov z precenenia pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev vykázanú
pod¾a osobitného predpisu,1) ak tieto oceòovacie
rozdiely nezahrnuje do základu dane právny nástupca tohto daòovníka,
b) upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku zistenou pod¾a osobitného
predpisu1) a jeho zostatkovou cenou pod¾a § 25
ods. 3 a o rozdiel medzi reprodukènou obstarávacou
cenou1) neodpisovaného majetku nadobudnutého
darom a jeho vstupnou cenou pod¾a § 25 ods. 1
písm. a) a g) a o goodwill alebo záporný goodwill ete
nezahrnutý do základu dane,
c) zníi o sumu (výku) rezervy, ktorej tvorba nebola
uznaná za daòový výdavok pod¾a § 20, ak náklad
vzahujúci sa k tejto rezerve by bol daòovým výdav-
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kom a ktorá prechádza na právneho nástupcu daòovníka zrueného bez likvidácie,
d) zníi o rozdiel vo výke vytvorených opravných poloiek pod¾a osobitného predpisu1) a opravných poloiek, ktoré u boli zahrnuté do základu dane pod¾a
§ 20; súèasou tohto rozdielu nie sú opravné poloky
k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému
nehmotnému majetku,1)
e) zníi o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku
(nákladu), o ktorú zvýil základ dane pod¾a § 17
ods. 27.
(2) Majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupcom od daòovníka zrueného bez likvidácie sa oceòujú reálnou hodnotou. Právny nástupca daòovníka
zrueného bez likvidácie
a) odpisuje hmotný majetok z reálnej hodnoty ako novoobstaraný majetok postupom pod¾a § 26 alebo
b) môe pokraèova v odpisovaní hmotného majetku
z reálnej hodnoty, prièom pri rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania predåi o dobu vyplývajúcu
so spôsobu výpoètu pod¾a § 27 a pri zrýchlenom odpisovaní sa postupuje pod¾a § 28 ako v ïalích
rokoch odpisovania, a to poèas zostávajúcej doby
odpisovania pod¾a § 26, ak oceòovacie rozdiely z precenenia pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev vykázané pod¾a osobitného predpisu1) zahrnie do základu dane
daòovník zruený bez likvidácie alebo tento právny
nástupca jednorazovo v tom zdaòovacom období,
v ktorom nastal rozhodný deò.77c)
(3) Do základu dane právneho nástupcu daòovníka
zrueného bez likvidácie sa
a) oceòovacie rozdiely z precenenia pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo
drustiev vykázané pod¾a osobitného predpisu1)
môu zahrnú pod¾a odseku 2 alebo a do ich úplného zahrnutia, najdlhie poèas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období,
najmenej vo výke jednej sedminy roène, poènúc
zdaòovacím obdobím, v ktorom nastal rozhodný
deò;77c) ak poèas tohto obdobia dôjde k zvýeniu základného imania, vyplateniu dividend, k predaju
alebo inému vyradeniu viac ako 50 % reálnej hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku, ku
ktorému sa viau oceòovacie rozdiely, je tento právny nástupca povinný zahrnú zostávajúcu èas
týchto rozdielov do základu dane v tom zdaòovacom
období, v ktorom dôjde k vzniku niektorej z týchto
skutoèností; ak poèas tohto obdobia
1. sa daòovník zruuje s likvidáciou, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,80b)
2. sa daòovník zruuje bez likvidácie, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu rozhodnému dòu,80b)
3. je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
ku dòu predchádzajúcemu dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu80b) alebo
4. dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dòu nadobudnutia úèinnosti zmluvy o predaji podniku30)
alebo dôjde k nepeòanému vkladu podniku, najneskôr ku dòu splatenia nepeòaného vkladu,80c)
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b) zahrnuje len rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy
a výkou skutoènej úhrady záväzku v zdaòovanom
období, v ktorom dolo k úhrade záväzku, ku ktorému bola tvorená táto rezerva, ak náklad vzahujúci
sa k tomuto záväzku by bol daòovým výdavkom, prièom zruenie rezervy nadobudnutej pri zlúèení,
splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností
alebo drustiev sa zahrnuje do základu dane pod¾a
osobitného predpisu;1) na ïaliu tvorbu rezerv
u tohto daòovníka sa vzahujú ustanovenia § 17
ods. 23 alebo § 20 o tvorbe, pouití alebo zruení rezerv,
c) nezahrnuje goodwill alebo záporný goodwill.
(4) Právny nástupca daòovníka zrueného bez likvidácie zahrnuje do základu dane daòový výdavok pod¾a
§ 19
a) pri postúpení nepremlèanej poh¾adávky nadobudnutej zlúèením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoloèností alebo drustiev ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie by vyia ako jej
menovitá hodnota, reálnu hodnotu tejto poh¾adávky
bez prísluenstva, najviac do výky príjmu z jej postúpenia alebo sumu najviac do výky
1. 20 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky pri
zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných
spoloèností alebo drustiev77c) uplynula doba dlhia ako 12 mesiacov,
2. 50 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky pri
zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných
spoloèností alebo drustiev77c) uplynula doba dlhia ako 24 mesiacov,
3. 100 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky
pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných
spoloèností alebo drustiev77c) uplynula doba dlhia ako 36 mesiacov,
b) pri odpise nepremlèanej poh¾adávky nadobudnutej
zlúèením, splynutím alebo rozdelením obchodných
spoloèností alebo drustiev ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie by vyia ako jej menovitá hodnota, sumu najviac do výky
1. 20 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky pri
zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných
spoloèností alebo drustiev77c) uplynula doba dlhia ako 12 mesiacov,
2. 50 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky pri
zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných
spoloèností alebo drustiev77c) uplynula doba dlhia ako 24 mesiacov,
3. 100 % z reálnej hodnoty poh¾adávky bez prísluenstva, ak odo dòa nadobudnutia poh¾adávky
pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných
spoloèností alebo drustiev77c) uplynula doba dlhia ako 36 mesiacov.
(5) Pri odpoèítavaní daòovej straty u právneho nástupcu daòovníka zrueného bez likvidácie sa postupuje pod¾a § 30.
(6) Ak pri zruení daòovníka bez likvidácie so sídlom
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na území Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom je daòovník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a majetok ostáva súèasou stálej prevádzkarne tohto právneho nástupcu umiestnenej na
území Slovenskej republiky, ocení tento majetok a záväzky reálnou hodnotou pod¾a odseku 2, ak sa nepouije postup pod¾a § 17e, prièom právny nástupca môe
odpoèítava daòovú stratu daòovníka zrueného bez
likvidácie vo výke a spôsobom pod¾a § 30, ak sa vzahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.
(7) Ak pri zruení daòovníka bez likvidácie so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, ktorého právnym
nástupcom je daòovník so sídlom na území Slovenskej
republiky a majetok ostáva súèasou stálej prevádzkarne mimo územia Slovenskej republiky, tento právny
nástupca môe oceni majetok a záväzky reálnou hodnotou, ak oceòovacie rozdiely z precenenia majetku sú
súèasou základu dane právneho nástupcu pod¾a odseku 3 písm. a) a neuplatní postup pod¾a § 17e.
(8) Na uplatnenie daòových výdavkov pri majetku
a záväzkoch nadobudnutých pri zlúèení, splynutí alebo
rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev sa
na úèely tohto zákona vychádza z reálnej hodnoty majetku a záväzkov pod¾a odseku 2.
Ocenenie v pôvodných cenách
pri nepeòanom vklade a zlúèení, splynutí
alebo rozdelení obchodných spoloèností
alebo drustiev
§ 17d
Nepeòaný vklad v pôvodných cenách
(1) Do základu dane vkladate¾a nepeòaného vkladu,
ktorým je individuálne vloený majetok, podnik alebo
jeho èas, a ktorý zisuje základ dane pod¾a § 17 ods. 1
písm. b) alebo písm. c), sa v zdaòovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeòaného vkladu,80c)
a) nezahrnuje rozdiel medzi hodnotou nepeòaného
vkladu zapoèítanou na vklad spoloèníka37a) a hodnotou nepeòaného vkladu v úètovníctve,1) prièom prijímate¾ nepeòaného vkladu prevezme vloený majetok a záväzky v pôvodných cenách pod¾a osobitného
predpisu1) a hmotný majetok a nehmotný majetok
v pôvodných cenách pod¾a § 25,
b) nezahrnujú opravné poloky vytvorené k zásobám,
cenným papierom a k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,1) ak prijímate¾ nepeòaného vkladu prevezme pôvodné ceny
zásob, cenných papierov, hmotného majetku a nehmotného majetku,
c) zahrnujú rezervy pod¾a § 20,
d) zahrnujú opravné poloky k poh¾adávkam uznané
za daòový výdavok v rozsahu najviac pod¾a § 20 najneskôr v zdaòovacom období, v ktorom dolo k splateniu nepeòaného vkladu80c) a prijímate¾ nepeòaného vkladu môe pokraèova v ich tvorbe pod¾a
§ 20.
(2) Do základu dane prijímate¾a nepeòaného vkladu, ktorým je individuálne vloený majetok, podnik
alebo jeho èas, sa
a) zahrnuje rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy po-
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d¾a § 20 a výkou skutoènej úhrady záväzku v zdaòovacom období, v ktorom dolo k úhrade záväzku,
ku ktorému bola tvorená táto rezerva a pri ïalej
tvorbe rezervy uznanej za daòový výdavok prijímate¾
nepeòaného vkladu postupuje pod¾a § 20; náklad,
ku ktorému bola tvorená rezerva pod¾a osobitného
predpisu,1) ktorej tvorba nie je uznaná za daòový výdavok, sa zahrnuje do základu dane tohto prijímate¾a v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k pouitiu rezervy u tohto prijímate¾a pod¾a § 17 ods. 23,
prièom sa obdobne postupuje pri opravnej poloke,
b) nezahrnuje goodwill alebo záporný goodwill.
(3) Prijímate¾ nepeòaného vkladu prevezme hodnotu poh¾adávky v menovitej hodnote alebo obstarávacej
cene zistenej u vkladate¾a nepeòaného vkladu, dátum
splatnosti poh¾adávky, opravnú poloku pod¾a § 20
a pokraèuje v tvorbe tejto opravnej poloky pod¾a § 20.
(4) Vkladate¾ nepeòaného vkladu uplatní z vypoèítaného roèného odpisu pod¾a § 26 a 28 pomernú èas
pripadajúcu na celé kalendárne mesiace, poèas ktorých daòovník majetok úètoval.1)
(5) Prijímate¾ nepeòaného vkladu prevezme hmotný
majetok a nehmotný majetok nadobudnutý nepeòaným vkladom podniku alebo jeho èasti, vrátane jednotlivých zloiek majetku v pôvodných cenách, u uplatnené daòové odpisy vrátane zostatkových cien pod¾a
§ 25 ods. 3 a uplatní zvynú èas roèného odpisu prepoèítaného na mesiace, a to poènúc mesiacom, v ktorom
bol majetok zaúètovaný v majetku prijímate¾a nepeòaného vkladu. Pri nehmotnom majetku pokraèuje
prijímate¾ nepeòaného vkladu v odpisovaní z pôvodnej
ceny poèas doby odpisovania ustanovenej v odpisovom
pláne1) tohto prijímate¾a najviac do výky pod¾a § 25
ods. 3.
(6) Prijímate¾ nepeòaného vkladu je povinný evidova výku pôvodne oceneného majetku a záväzkov poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom dolo k splateniu
nepeòaného vkladu,80c) najmenej do uplynutia lehoty
pre zánik práva vyrubi daò pod¾a osobitného predpisu.34)
(7) Vkladate¾ nepeòaného vkladu, ktorým je individuálne vloený majetok mimo územia Slovenskej republiky, ktorý uplatní postup pod¾a odseku 1, je povinný preukáza, e prijímate¾ nepeòaného vkladu
prevzal pôvodné ceny majetku. Rovnako sa postupuje,
ak vkladate¾om nepeòaného vkladu je daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou [§ 2 písm. e)] pri individuálne vloenom majetku.
(8) Ak predmetom nepeòaného vkladu je podnik alebo jeho èas a vkladate¾om tohto nepeòaného vkladu
je daòovník so sídlom na území Slovenskej republiky,
prièom prijímate¾ovi tohto nepeòaného vkladu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareò, prijímate¾
nepeòaného vkladu pri vyèíslení základu dane stálej
prevádzkarne
a) prevezme hodnotu majetku a záväzkov pod¾a odseku 1 písm. a) v pôvodných cenách, vytvorené rezervy, opravné poloky a úèty èasového rozlíenia, ktoré sa vzahujú k majetku a záväzkom tejto stálej
prevádzkarne a
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b) pokraèuje v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne pod¾a
odseku 5.
(9) Ak predmetom nepeòaného vkladu je podnik alebo jeho èas a vkladate¾om tohto nepeòaného vkladu
je daòovník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, prièom prijímate¾ovi tohto nepeòaného vkladu
pod¾a § 2 písm. d) druhého bodu vzniká mimo územia
Slovenskej republiky stála prevádzkareò, prijímate¾
nepeòaného vkladu pri vyèíslení základu dane
a) prevezme hodnotu majetku a záväzkov pod¾a odseku 1 písm. a) v pôvodných cenách, vytvorené rezervy, opravné poloky a úèty èasového rozlíenia, ak sa
vzahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a
b) pokraèuje v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne primerane pod¾a odseku 5.
(10 Ak vkladate¾om nepeòaného vkladu je daòovník,
ktorý zisuje základ dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. a),
uplatní primerane postup pod¾a odsekov 1 a 4.
(11) Pôvodnou cenou pri nepeòanom vklade je ocenenie
a) majetku a záväzkov u vkladate¾a nepeòaného vkladu zistené pod¾a osobitného predpisu1) a
b) hmotného majetku a nehmotného majetku u vkladate¾a nepeòaného vkladu zistené pod¾a § 25.
§ 17e
Zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných
spoloèností alebo drustiev v pôvodných cenách
(1) Do základu dane daòovníka zrueného bez likvidácie v zdaòovacom období, ktoré konèí dòom predchádzajúcim rozhodnému dòu,80b) sa
a) nezahrnuje suma vo výke oceòovacích rozdielov
z precenenia pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev vykázaná
pod¾a osobitného predpisu,1) ak sa vzahujú k majetku a záväzkom, ktoré právny nástupca tohto
daòovníka prevzal v pôvodných cenách pod¾a osobitného predpisu,1) a k hmotnému majetku a nehmotnému majetku, ktoré prevzal v ocenení pod¾a
§ 25,
b) nezahrnujú opravné poloky vytvorené k zásobám, cenným papierom a k dlhodobému hmotnému
majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,1)
ak právny nástupca tohto daòovníka prevezme pôvodné ceny zásob, cenných papierov, dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
c) zahrnujú aj rezervy pod¾a § 20 a opravné poloky
k poh¾adávkam uznané za daòový výdavok v rozsahu najviac pod¾a § 20 a najneskôr v tom zdaòovacom
období, ktoré konèí dòom predchádzajúcim rozhodnému dòu,80b) a právny nástupca daòovníka zrueného bez likvidácie môe pokraèova v tvorbe opravných poloiek k poh¾adávkam pod¾a § 20.
(2) Do základu dane právneho nástupcu daòovníka
zrueného bez likvidácie sa
a) zahrnuje rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy po-
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d¾a § 20 a výkou skutoènej úhrady záväzku v zdaòovacom období, v ktorom dolo k úhrade záväzku, ku
ktorému bola tvorená táto rezerva, prièom pri ïalej
tvorbe rezervy zahrnovanej do základu dane pod¾a
§ 20 ods. 1 sa u právneho nástupcu postupuje pod¾a
§ 20; obdobne sa postupuje aj pri opravnej poloke,
b) náklad, ku ktorému bola tvorená rezerva pod¾a osobitného predpisu,1) ktorej tvorba nie je súèasou základu dane pod¾a § 20, zahrnuje do základu dane
v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k pouitiu
rezervy u právneho nástupcu daòovníka zrueného
bez likvidácie pod¾a § 17 ods. 23; obdobne sa postupuje aj pri opravnej poloke,
c) nezahrnuje goodwill alebo záporný goodwill.
(3) Právny nástupca daòovníka zrueného bez likvidácie prevezme poh¾adávku v menovitej hodnote alebo
obstarávacej cene zistenej u daòovníka zrueného bez
likvidácie, dátum splatnosti poh¾adávky, vytvorenú opravnú poloku pod¾a § 20 a pokraèuje v tvorbe tejto opravnej poloky pod¾a § 20.
(4) Daòovník zruený bez likvidácie zahrnuje do základu dane z vypoèítaného roèného odpisu pomernú
èas pripadajúcu na celé kalendárne mesiace, poèas
ktorých tento daòovník majetok úètoval.1)
(5) Právny nástupca daòovníka zrueného bez likvidácie uplatní zvynú èas roèného odpisu prepoèítaného na mesiace, poènúc mesiacom, v ktorom bol majetok zaúètovaný u tohto právneho nástupcu. Súèasne
prevezme pri odpisovanom majetku pôvodné ceny, u
uplatnené daòové odpisy a zostatkové ceny majetku
pod¾a § 25 ods. 3 a pokraèuje v odpisovaní zaèatom pôvodným vlastníkom. Pri nehmotnom majetku právny
nástupca pokraèuje v odpisovaní z pôvodnej vstupnej
ceny poèas doby odpisovania ustanovenej v odpisovom
pláne1) právneho nástupcu najviac do výky pod¾a § 25
ods. 3. Pri neodpisovanom majetku právny nástupca
prevezme vstupnú cenu pod¾a § 25.
(6) Právny nástupca daòovníka zrueného bez likvidácie alebo ak tento ete nevznikol, daòovník, ktorý sa
zruuje bez likvidácie, eviduje výku pôvodne oceneného majetku a záväzkov poènúc zdaòovacím obdobím,
v ktorom nastal rozhodný deò pod¾a osobitného predpisu,77c) najmenej do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubi daò pod¾a osobitného predpisu.34)
(7) Pri odpoèítavaní daòovej straty u právneho nástupcu daòovníka zrueného bez likvidácie sa postupuje pod¾a § 30.
(8) Ak pri zruení daòovníka bez likvidácie so sídlom
na území Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom je daòovník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vznikne tomuto právnemu nástupcovi
na území Slovenskej republiky stála prevádzkareò,
právny nástupca
a) neupravuje základ dane o zostatky rezerv, opravných poloiek a úètov èasového rozlíenia, ak sa
vzahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne, s výnimkou opravnej poloky k poh¾adávkam
pod¾a § 20,
b) pokraèuje v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne pod¾a
odseku 5,
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c) odpoèítava daòovú stratu daòovníka zrueného bez
likvidácie vo výke a spôsobom pod¾a § 30, ak sa
vzahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.
(9) Ak pri zruení daòovníka bez likvidácie so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, ktorého právnym
nástupcom je daòovník so sídlom na území Slovenskej
republiky, vznikne tomuto právnemu nástupcovi pod¾a
§ 2 písm. d) druhého bodu mimo územia Slovenskej republiky stála prevádzkareò, tento právny nástupca pri
vyèíslení základu dane pod¾a § 17 ods. 14
a) pokraèuje v tvorbe rezerv, opravných poloiek a úètov èasového rozlíenia, ak sa vzahujú k majetku
a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a v odpisovaní
hmotného majetku a nehmotného majetku stálej
prevádzkarne zaèatom daòovníkom, ktorý bol zruený bez likvidácie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky primerane pod¾a odseku 5 alebo
b) oceòuje majetok reálnou hodnotou pod¾a § 17c
ods. 2, ak oceòovacie rozdiely z precenenia majetku
sú súèasou základu dane právneho nástupcu pod¾a
§ 17c ods. 3.
(10) Pôvodnou cenou pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev je ocenenie
a) majetku a záväzkov u daòovníka zrueného bez likvidácie zistené pod¾a osobitného predpisu1) bez precenenia na reálnu hodnotu a
b) hmotného majetku a nehmotného majetku u daòovníka zrueného bez likvidácie zistené pod¾a § 25..
Poznámky pod èiarou k odkazom 80b a 80d znejú:

80b) § 16 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
80c
) § 59 a 60 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
80d
) § 35 ods. 7 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. v znení zákona è. 504/2009 Z. z..

15. V § 19 ods. 2 písm. h) sa slová ods. 21 nahrádzajú slovami ods. 19.
16. V § 19 sa odsek 3 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) výdavok (náklad) do výky odpisu menovitej hodnoty
poh¾adávky alebo jej neuhradenej èasti bez prísluenstva voèi Slovenskej republike v zdaòovacom období, v ktorom daòovník upustil od jej vymáhania;
v tomto prípade ide vdy len o poh¾adávku uznanú
Slovenskou republikou..
17. V § 20 ods. 14 sa slová 12 mesiacov nahrádzajú
slovami 360 dní, slová 24 mesiacov sa nahrádzajú
slovami 720 dní a slová 36 mesiacov sa nahrádzajú
slovami 1 080 dní.
18. V § 21 ods. 1 písm. h) sa vypúajú slová oznaèené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovate¾a.
19. V § 21 ods. 2 sa vypúa písmeno k).
Doterajie písmeno l) sa oznaèuje ako písmeno k).
20. V § 22 ods. 9 sa za slová pod¾a § 30a vkladajú
slová a 30b.
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21. V § 22 odsek 13 znie:
(13) Daòovník pri prevode správy majetku tátu,
majetku obce alebo majetku vyieho územného celku
uplatní z roèného odpisu pomernú èas vo výke pripadajúcej na poèet celých kalendárnych mesiacov od zaèiatku zdaòovacieho obdobia do dòa prevodu, poèas
ktorých majetok úètoval1) a pouíval na zabezpeèenie
zdanite¾ných príjmov. Zvynú èas roèného odpisu
uplatní daòovník, ktorý nadobudol právo správy majetku tátu, majetku obce alebo majetku vyieho
územného celku, poènúc kalendárnym mesiacom,
v ktorom táto skutoènos nastala..
22. Poznámka pod èiarou k odkazu 112 sa vypúa.
23. V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:
a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku
nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku,
prièom pri jeho predaji uskutoènenom v deò darovania by sa naò nevzahovalo oslobodenie pod¾a § 9,.
24. V § 25 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
f) zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania, okrem majetku vylúèeného z odpisovania alebo zostatková cena majetku
zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], prièom pri jeho predaji
uskutoènenom v deò darovania by sa naò nevzahovalo oslobodenie pod¾a § 9, okrem majetku vylúèeného z odpisovania,
g) obstarávacia cena majetku vylúèeného z odpisovania u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania
alebo obstarávacia cena majetku vylúèeného z odpisovania zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou,
pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak
ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], prièom pri jeho predaji
uskutoènenom v deò darovania by sa naò nevzahovalo oslobodenie pod¾a § 9,.
25. V § 26 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
26. V § 30 ods. 1 sa slovo piatich nahrádza slovom
siedmich.
27. § 32 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak daòovník po skonèení podnikania alebo inej
samostatnej zárobkovej èinnosti alebo prenájmu (§ 17
ods. 9) dodatoène príjme zdanite¾né príjmy súvisiace
s týmito èinnosami alebo v súvislosti s týmito èinnosami dodatoène zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané
za daòové výdavky vynaloené na tieto èinnosti, o tieto
prijaté alebo zaplatené sumy, zvýi príjmy alebo daòové
výdavky za zdaòovacie obdobie, v ktorom skonèil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos alebo
prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daòovník podá daòové priznanie alebo dodatoèné daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, v ktorom skonèil podnikanie alebo inú
samostatnú zárobkovú èinnos alebo prenájom, len
z tohto dôvodu, neuplatní sa postup pod¾a osobitného
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predpisu.146a) Ak je pre daòovníka výhodnejie zahrnú
tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za
zdaòovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo
zaplatil, uplatní tento výhodnejí postup. Rovnako postupuje aj daòovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul
do základu dane (èiastkového základu dane) z príjmov
pod¾a § 6 a 8 v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach..
28. Poznámka pod èiarou k odkazu 123 znie:

123) Zákon è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov..

29. V § 33 ods. 1 a 8 sa odkaz 124 nahrádza odkazom 123.
Poznámka pod èiarou k odkazu 124 sa vypúa.
30. V § 35 ods. 5 sa vypúa tretia veta.
Poznámky pod èiarou k odkazom 131a a 131b sa vypúajú.
31. V § 35 ods. 6 sa slová piatich dní nahrádzajú
slovami pätnásteho dòa kadého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
32. V § 37 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 131c sa vypúa.
33. V § 42 ods. 6 sa za slová platnej v zdaòovacom
období, na ktoré sú platené preddavky na daò, vkladajú slová zníená o ú¾avy vyplývajúce z tohto zákona,.
34. V § 43 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane prijatých sankèných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom.
35. V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) náhradu za stratu na zárobku vyplatenú zamestnancovi pod¾a osobitného predpisu,23aa) ak sa na
úèely jej výpoètu nevychádza z priemerného mesaèného èistého zárobku zamestnanca pod¾a osobitného predpisu.23ab).
36. V § 43 ods. 6 prvej vete sa za slová písm. d) vkladá èiarka, slová a písm. e) tretieho bodu sa nahrádzajú slovami daòovníka èlenského tátu Európskej únie
a daòovníka, ktorý má neobmedzenú daòovú povinnos v ïalích tátoch tvoriacich Európsky hospodársky priestor s príjmami pod¾a § 16 ods. 1 písm. e) prvého a tvrtého bodu a v druhej vete sa za slová písm.
g) vkladajú slová a m).
37. V § 45 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou uvedenou v odseku 3 písm. c).
38. V § 49 odsek 3 znie:
(3) Daòovníkovi, ktorý je povinný poda daòové priznanie po uplynutí zdaòovacieho obdobia v lehote pod¾a odseku 2, sa na základe
a) oznámenia podaného príslunému správcovi
dane128) do uplynutia lehoty na podanie daòového
priznania pod¾a odseku 2, predluje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daòovníka v konkurze alebo v likvidácii; daòovník
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v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daòové
priznanie, a v tejto novej lehote je aj daò splatná,
b) oznámenia podaného príslunému správcovi
dane128) do uplynutia lehoty na podanie daòového
priznania pod¾a odseku 2, predluje táto lehota najviac o es celých kalendárnych mesiacov, ak súèasou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí s výnimkou daòovníka v konkurze alebo
v likvidácii; daòovník v oznámení uvedie túto skutoènos a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daòové priznanie a v tejto
novej lehote je aj daò splatná, prièom ak v podanom
daòovom priznaní daòovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí, správca dane uplatní postup pod¾a osobitného predpisu,146a)
c) iadosti daòovníka v konkurze alebo v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daòového priznania pod¾a odseku 2 o predåenie tejto lehoty môe správcom dane rozhodnutím
predåi lehota na podanie daòového priznania pod¾a odseku 2, najviac o tri kalendárne mesiace, prièom proti rozhodnutiu o predåení lehoty na podanie
daòového priznania sa nemono odvola..
39. V § 49 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Ak sa daòovník zruuje bez likvidácie, je tento
daòovník alebo jeho právny nástupca povinný poda
daòové priznanie v lehote uvedenej v odseku 2 za zdaòovacie obdobie ukonèené ku dòu pod¾a osobitného
predpisu.77c) Majetok a záväzky vzniknuté poènúc rozhodným dòom pod¾a osobitného predpisu77c) do dòa zániku daòovníka sú súèasou majetku a záväzkov jeho
právneho nástupcu. Ak právny nástupca ete nevznikol, daòové priznanie podáva daòovník zruený bez likvidácie za zdaòovacie obdobie zaèínajúce rozhodným
dòom pod¾a osobitného predpisu77c) a konèiace 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po roku,
v ktorom nastal rozhodný deò pod¾a osobitného predpisu,77c) a to v lehote pod¾a odseku 2.
(7) Ak daòovník zruuje stálu prevádzkareò umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdanite¾né príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane
zrákou je splnená daòová povinnos alebo nemá iné
stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej
republiky, je povinný poda daòové priznanie alebo
hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov
nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zruil stálu prevádzkareò. Ak daòovník, ktorý zruuje stálu prevádzkareò umiestnenú na území Slovenskej republiky, má
aj iné zdanite¾né príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrákou je splnená daòová povinnos alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území
Slovenskej republiky, je povinný poda daòové priznanie v lehote pod¾a odseku 2..
40. V § 50 ods. 1 písmeno b) znie:
b) právnickou osobou, je oprávnený vyhlási v daòovom
priznaní v lehote na podanie daòového priznania, e
podiel zaplatenej dane do výky 2 % sa má poukáza
ním urèeným prijímate¾om pod¾a odseku 4, ak v zdaòovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo
najneskôr v lehote na podanie tohto daòového pri-
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znania daroval finanèné prostriedky najmenej vo výke zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním urèeným daòovníkom, ktorí nie sú zaloení alebo zriadení
na podnikanie,67) na úèely vymedzené v odseku 5; ak
daòovník neposkytol tieto finanèné prostriedky ako
dar najmenej vo výke 0,5 % zaplatenej dane, je
oprávnený vyhlási v daòovom priznaní v lehote na
podanie daòového priznania, e podiel zaplatenej
dane sa má poukáza ním urèeným prijímate¾om
pod¾a odseku 4 len do výky 1,5 % zaplatenej dane..
41. V § 50 ods. 5 písmeno b) znie:
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,.
42. V § 50 ods. 9 druhej vete sa slová bez zbytoèného
odkladu nahrádzajú slovami najneskôr ku dòu zruenia.
43. V § 50 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak prijímate¾ nepouije prijatý podiel zaplatenej
dane, ale ho poskytne inej právnickej osobe, za pouitie
podielu zaplatenej dane na úèely vymedzené v odseku 5
zodpovedá prijímate¾, ktorý je povinný preukáza pouitie podielu zaplatenej dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná poui
takto prijatý podiel zaplatenej dane len na úèely vymedzené v odseku 5, a to v lehote, v ktorej mal prijímate¾
poui prijatý podiel zaplatenej dane pod¾a odseku 11..
44. V § 50 ods. 11 sa vypúajú slová alebo ich pouije v rozpore s úèelom pod¾a odseku 5, na ktorý sa
poskytol, a na konci sa pripájajú tieto vety: Ak prijímate¾ pouije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s úèelom pod¾a odseku 5, poruí finanènú disciplínu pod¾a osobitného predpisu.146) Pouitie podielu
zaplatenej dane na obstaranie hnute¾nej veci a nehnute¾nosti, ktoré sa vyuívajú na úèely pod¾a odseku 5 sa
nepovauje za poruenie finanènej disciplíny pod¾a
osobitného predpisu.146) Rovnako sa posudzuje aj pouitie podielu zaplatenej dane na reklamu,146aa) ktorá
bola vynaloená na úèely pod¾a odseku 5..
Poznámky pod èiarou k odkazom 146 a 146aa znejú:

146) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
146aa
) Zákon è. 147/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

45. V § 50 ods. 12 druhej vete sa za slovo sídlo vkladá èiarka a slová identifikaèné èíslo organizácie.
46. V § 50 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety:
Prijímate¾, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane
z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslunom kalendárnom roku je vyí ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadi
osobitný úèet v banke alebo poboèke zahraniènej banky, na ktorom vedie len prijatie a èerpanie podielu zaplatenej dane, prièom finanèné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslunom
kalendárnom roku pred uvedeným obdobím zníené
o pouité sumy prijímate¾ prevedie na tento úèet do 30
dní od povinnosti jeho zriadenia. Èíslo osobitného úètu
je prijímate¾ povinný nahlási notárovi kadoroène na
úèely osvedèenia pri preukazovaní splnenia podmienky pod¾a odseku 6 písm. h). Úroky z peòaných pro-
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striedkov na osobitnom úète zníené o daò vybranú
zrákou pod¾a § 43 prijímate¾ pouije len na úèely vymedzené v odseku 5, ktoré sú predmetom jeho èinnosti..
47. V § 50 odsek 14 znie:
(14) Ak si prijímate¾ nesplní povinnos pod¾a odseku
13, komora nezaradí prijímate¾a do zoznamu prijímate¾ov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku,
v ktorom dolo k nesplneniu povinnosti pod¾a odseku
13..
48. § 51a sa dopåòa odsekmi 3 a 7, ktoré znejú:
(3) Daòovník, ktorý zaène vies daòovú evidenciu
pod¾a § 6 ods. 14 bezprostredne po období, v ktorom
úètoval v sústave jednoduchého úètovníctva,1) základ
dane zvýi o zostatky vytvorených rezerv pod¾a § 20
ods. 9 písm. b), d) a f) v zdaòovacom období, v ktorom
dolo k tejto zmene, pod¾a stavu zisteného k zaèiatku
zdaòovacieho obdobia, v ktorom zaène vies daòovú
evidenciu pod¾a § 6 ods. 14. Daòovník, ktorý zaène
úètova v sústave jednoduchého úètovníctva1) bezprostredne po období, v ktorom viedol daòovú evidenciu
pod¾a § 6 ods. 14, neupravuje základ dane.
(4) Daòovník, ktorý zaèal úètova v sústave podvojného úètovníctva1) po období, v ktorom uplatòoval výdavky spôsobom pod¾a § 6 ods. 10 a naopak, upraví základ
dane pod¾a § 17 ods. 8 písm. b) alebo písm. c) v zdaòovacom období, v ktorom dolo k tejto zmene. Úpravu základu dane tento daòovník vykoná zo zisteného stavu
jednotlivých poloiek k zaèiatku zdaòovacieho obdobia, v ktorom zaène úètova v sústave podvojného
úètovníctva alebo vies evidenciu pod¾a § 6 ods. 10.
(5) Daòovník, ktorý zaène vies evidenciu pod¾a § 6
ods. 10 bezprostredne po období, v ktorom úètoval
v sústave jednoduchého úètovníctva,1) základ dane
zvýi o zostatky vytvorených rezerv pod¾a § 20 ods. 9
písm. b), d) a f) v zdaòovacom období, v ktorom dolo
k tejto zmene, pod¾a stavu zisteného k zaèiatku zdaòovacieho obdobia, v ktorom zaène vies evidenciu pod¾a
§ 6 ods. 10.
(6) Daòovník, ktorý zaène vies evidenciu pod¾a § 6
ods. 10 bezprostredne po období, v ktorom úètoval
v sústave jednoduchého úètovníctva1) alebo v sústave
podvojného úètovníctva,1) ak v úètovných obdobiach
zaúètoval opravnú poloku k nadobudnutému majetku
pod¾a osobitného predpisu,1) vedie túto opravnú poloku len evidenène, prièom poèas vedenia evidencie pod¾a § 6 ods. 10 ovplyvòuje táto opravná poloka len výku príjmov; poèas vedenia evidencie pod¾a § 6 ods. 10
nemôe prerui a ani predåi dobu zahrnovania tejto
opravnej poloky do daòových výdavkov alebo príjmov.
(7) Daòovník, ktorý zaène vies daòovú evidenciu
pod¾a § 6 ods. 14 bezprostredne po období, v ktorom
úètoval v sústave jednoduchého úètovníctva1) alebo
v sústave podvojného úètovníctva,1) alebo viedol evidenciu pod¾a § 6 ods. 10, ak v úètovných obdobiach zaúètoval opravnú poloku k nadobudnutému majetku
pod¾a osobitného predpisu,1) zahrnuje do daòových výdavkov alebo príjmov túto opravnú poloku v súlade
s úètovnými predpismi1) aj poèas vedenia evidencie
pod¾a § 6 ods. 14..
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49. Za § 52g sa vkladajú § 52h a 52i, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 52h
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2010
(1) Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) v znení úèinnom
od 1. januára 2010 sa prvýkrát pouije na zamestnaneckú opciu poskytnutú zamestnávate¾om po 31. decembri 2009 na nákup zamestnaneckej akcie.
(2) Ustanovenie § 17 ods. 14 v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát pouije na daòovú stratu stálej
prevádzkarne umiestnenej v zahranièí vykázanú po 31.
decembri 2009.
(3) Ustanovenia § 19 ods. 3 písm. t) a § 51a ods. 3 a 7
v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa pouijú pri podávaní daòového priznania po 1. januári 2010 za zdaòovacie obdobie konèiace v roku 2009.
(4) Pri odpisovaní goodwillu alebo záporného goodwillu vzahujúceho sa ku kúpe podniku alebo jeho èasti alebo nepeòanému vkladu podniku alebo jeho èasti,
ku ktorým dolo do 31. decembra 2009, sa pouijú
ustanovenia zákona v znení úèinnom do 31. decembra
2009 aj po tomto období.
(5) Pri uplatòovaní oceòovacích rozdielov z kapitálových úèastín vzahujúcich sa k nepeòaným vkladom
vykonaným do 31. decembra 2009 vrátane urèenia
vstupnej ceny pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku sa pouijú ustanovenia zákona
v znení úèinnom do 31. decembra 2009 aj po tomto
období.
(6) Pri uplatòovaní oceòovacích rozdielov z precenenia pri zlúèení, splynutí, rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev vykázaných pod¾a osobitného
predpisu1) do 31. decembra 2009 sa pouijú ustanovenia zákona v znení úèinnom do 31. decembra 2009 aj
po tomto období.
(7) Ustanovenie § 20 ods. 14 v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa pouije na poh¾adávky vzniknuté po 31.
decembri 2009, prièom ak sa daòovník rozhodne, môe
ustanovenie § 20 ods. 14 v znení úèinnom od 1. januára
2010 poui aj na poh¾adávky vzniknuté do 31. decembra 2009.
(8) Ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) a g) v znení úèinnom do 31. decembra 2009 sa pouije na uplatnenie
výdavkov pod¾a § 19 pri predaji a vyradení hmotného
majetku a nehmotného majetku vrátane uplatnenia
výdavkov pod¾a § 19 pri predaji a vyradení hmotného
majetku a nehmotného majetku pod¾a § 17a a 17e aj
po 31. decembri 2009, ak tento majetok bol nadobudnutý do 31. decembra 2009.
(9) Ustanovenie § 30 ods.1 v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa pouije na daòové straty vykázané po
31. decembri 2009.
(10) Ak daòovník do 31. decembra 2009 vypoèítal
preddavky pod¾a § 42 z dane za predchádzajúce zdaòovacie obdobie zníenej o uplatnený nárok na ú¾avu na
dani v správnej výke pod¾a tohto zákona a takto vypo-
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èítané preddavky zaplatil v lehote pod¾a § 42, správca
dane neuplatní sankèný úrok pod¾a osobitného predpisu,127) a ak u bol tento sankèný úrok zaplatený, správca dane ho na iados daòovníka vráti.
(11) Ustanovenie § 49 ods. 3 v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa pouije po prvýkrát pri podávaní daòového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za
zdaòovacie obdobie konèiace najskôr 31. decembra
2009 a pri podávaní daòového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaòovacie obdobie konèiace najskôr 31. decembra 2010.
(12) Ustanovenie § 50 ods. 14 v znení úèinnom od 1.
januára 2010 sa pouije aj na prijímate¾a, ktorý si nesplnil povinnos pod¾a § 50 ods. 13 v znení úèinnom do
31. decembra 2009 a komora ho nezaradila do zoznamu prijímate¾ov na rok 2010.
(13) Na výpoèet nezdanite¾ných èastí základu dane
pod¾a § 52g ods. 1 sa za zdaòovacie obdobie roka 2010
pouije ivotné minimum platné k 1. januáru 2009
v sume 178,92 eura.
§ 52i
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
(1) Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení úèinnom
od 1. januára 2011 sa pouije po prvýkrát pri podávaní
daòového priznania za zdaòovacie obdobie konèiace
najneskôr 31. decembra 2010 a pri podávaní daòového
priznania za zdaòovacie obdobie konèiace najneskôr
31. decembra 2011.
(2) Daòovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daòových priznaniach za zdaòovacie obdobia
konèiace najneskôr 31. decembra 2012 a 31. decembra 2014, je oprávnený vyhlási v lehote na podanie
týchto daòových priznaní, e podiel zaplatenej dane do
výky 1,5 % sa má poukáza ním urèeným prijímate¾om
pod¾a § 50 ods. 4, ak v zdaòovacom období, ktorého sa
vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie
daòového priznania daroval finanèné prostriedky najmenej vo výke zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane
ním urèeným daòovníkom, ktorí nie sú zaloení alebo
zriadení na podnikanie,67) na úèely vymedzené v § 50
ods. 5; ak daòovník neposkytol tieto finanèné prostriedky ako dar najmenej vo výke 1 % zaplatenej
dane, je oprávnený vyhlási v daòových priznaniach
v lehote na podanie týchto daòových priznaní, e podiel
zaplatenej dane sa má poukáza ním urèeným prijímate¾om len do výky 1 % zaplatenej dane.
(3) Daòovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daòových priznaniach za zdaòovacie obdobia
konèiace najneskôr 31. decembra 2015 a 31. decembra 2018, je oprávnený vyhlási v lehote na podanie
týchto daòových priznaní, e podiel zaplatenej dane do
výky 1 % sa má poukáza ním urèeným prijímate¾om
pod¾a § 50 ods. 4, ak v zdaòovacom období, ktorého sa
vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie
daòového priznania daroval finanèné prostriedky najmenej vo výke zodpovedajúcej 1,5 % zaplatenej dane
ním urèeným daòovníkom, ktorí nie sú zaloení alebo
zriadení na podnikanie,67) na úèely vymedzené v § 50
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ods. 5; ak daòovník neposkytol tieto finanèné prostriedky ako dar najmenej vo výke 1,5 % zaplatenej
dane, je oprávnený vyhlási v daòových priznaniach
v lehote na podanie týchto daòových priznaní, e podiel
zaplatenej dane sa má poukáza ním urèeným prijímate¾om len do výky 0,5 % zaplatenej dane.
(4) Daòovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daòových priznaniach, poènúc zdaòovacím obdobím konèiacim najskôr 31. decembra 2019, je oprávnený vyhlási v lehote na podanie týchto daòových
priznaní, e podiel zaplatenej dane do výky 0,5 % sa
má poukáza ním urèeným prijímate¾om pod¾a § 50
ods. 4 na úèely vymedzené v § 50 ods. 5..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 289/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 83/2009 Z. z. a zákona
è. 466/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 12 tvrtá a piata veta znejú: Tento
správca dane je miestne prísluným správcom dane a
do doruèenia rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom
konaní. Správca dane odstúpi spisový materiál pod¾a
prvej a druhej vety po doruèení rozhodnutia vydaného
vo vyrubovacom konaní..
2. V § 13a sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
3. V § 15 odsek 14 znie:
(14) Ak sa daòovou kontrolou vykonáva kontrola
oprávnenosti vrátenia dane, kontrola je zaèatá v deò
spísania zápisnice o zaèatí daòovej kontroly. Na vyko-
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nanie tejto kontroly sa nevzahujú ustanovenia odsekov 2, 7 a 13 tvrtej vety. Rovnako sa postupuje, ak sa
daòovou kontrolou vykonáva kontrola uplatnenia daòového bonusu pod¾a osobitného zákona.6ee) O výsledku daòovej kontroly pod¾a prvej vety a tretej vety vydá
správca dane rozhodnutie do desiatich dní odo dòa
ukonèenia daòovej kontroly. Ak sa daòovou kontrolou
vykonáva kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na
vrátenie nadmerného odpoètu pod¾a osobitného zákona,6eb) daòová kontrola je zaèatá v deò uvedený v upovedomení o vykonaní daòovej kontroly alebo v deò spísania zápisnice o zaèatí daòovej kontroly. Správca dane
v upovedomení o vykonaní daòovej kontroly uvedie aj
miesto výkonu daòovej kontroly a kontrolované zdaòovacie obdobie a urèí aj lehotu na predloenie vetkých
dokladov potrebných na vykonanie daòovej kontroly
s pouèením o následkoch ich nepredloenia. Na vykonanie tejto daòovej kontroly sa nevzahujú ustanovenia odsekov 2 a 7. O výsledku tejto daòovej kontroly
vydá správca dane platobný výmer alebo dodatoèný
platobný výmer pod¾a § 44 ods. 6 v lehote do desiatich
dní odo dòa ukonèenia daòovej kontroly; lehota ustanovená v § 44 ods. 6 sa nepouije..
4. V § 15a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Bezodkladne po zaèatí konania o uloení predbeného opatrenia týkajúceho sa nehnute¾ností doruèí
správca dane oznámenie o zaèatí takéhoto konania katastru nehnute¾ností. Ak ide o veci a práva, ktoré sú
evidované vo verejne prístupných registroch pod¾a osobitných predpisov, správca dane oznámi vznik a zánik
predbeného opatrenia aj týmto registrom; právne úkony urobené po oznámení vzniku predbeného opatrenia v katastri, ktoré sú s ním v rozpore, sú neplatné a
po tomto oznámení..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
5. V § 23 ods. 6 písm. e) sa slová § 103 ods. 9 nahrádzajú slovami § 103 ods. 10 a v písmene h) sa slová
§ 103 ods. 10 nahrádzajú slovami § 103 ods. 11.
6. V § 23b ods. 11 sa slová § 103 ods. 9 nahrádzajú
slovami § 103 ods. 10.
7. V § 31 ods. 2 písm. a) a b) sa za slovo priestor
vkladajú slová alebo ich èasti a za slovo nehnute¾nos sa vkladajú slová alebo jej èas.
8. V § 31 odsek 6 znie:
(6) Ak ide o daòový subjekt, ktorým je fyzická osoba
s trvalým pobytom mimo územia èlenského tátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo právnická osoba so sídlom mimo územia
èlenského tátu Európskej únie alebo Európskeho
hospodárskeho priestoru, uvedie okrem skutoèností
pod¾a odseku 5 svojho splnomocnenca v tuzemsku pre
doruèovanie..
9. § 32 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Právnická osoba, ktorej správca dane postúpil
daòové nedoplatky pod¾a § 65b, je povinná v elektronic-
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kej forme poskytova daòovému riadite¾stvu informácie o stave ich vymáhania..

dzajú slovami 60 eur a slová 200 000 Sk sa nahrádzajú slovami 6 600 eur.

10. V § 33 odsek 3 znie:
(3) Správca dane vydá súhlas s výmazom pod¾a odseku 2, ak nemá voèi daòovému subjektu poh¾adávku
a daòový subjekt nemá daòový nedoplatok; na tento
úèel sa za daòový nedoplatok povauje aj daòový nedoplatok postúpený pod¾a § 65b..

23. V § 35 ods. 11 písm. d ) sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 330 eur a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú slovami  3 300 eur.

11. V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pokuta sa uloí vo výke rovnajúcej sa 10 % zo sumy pod¾a odseku 1 písm. a)
a i)..
12. V § 35 ods. 7 písm. b) sa za slová osobitného zákona,11ab) vkladajú slová s výnimkou pod¾a písmena
d).
13. V § 35 sa odsek 7 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) oznamovaciu povinnos pod¾a osobitného zákona,11dae) správca dane uloí pokutu najviac 33 190
eur..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11dae znie:

11dae) § 17b ods. 2 a 7 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 504/2009 Z. z..

14. V § 35 ods. 8 písm. a) sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 330 eur a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú slovami 3 300 eur.
15. V § 35 ods. 8 písm. b) sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 30 eur a slová 10 000 Sk sa nahrádzajú slovami 330 eur.
16. V § 35 ods. 8 písm. c) sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 30 eur a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú slovami 3 300 eur.
17. V § 35 ods. 8 písm. c) sa na zaèiatok vkladá nový
prvý bod, ktorý znie:
1. nemá knihu elektronickej registraènej pokladnice
umiestnenú na predajnom mieste pod¾a osobitného
predpisu,11cca).
Doterajie body 1 a 14 sa oznaèujú ako body 2 a 15.

24. V § 35 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12
a 13, ktoré znejú:
(12) Správca dane, ktorým je colný úrad na úèely
spotrebných daní,1b) uloí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je pod¾a osobitného predpisu4aa) povinná pouíva pokladnicu, pokutu pod¾a odseku 8
písm. a) prvého, druhého a tvrtého bodu, písm. b)
a písm. c) druhého, tvrtého, ôsmeho a desiateho
bodu a primerane pod¾a odseku 11.
(13) Správca dane, ktorým je daòový úrad, a správca
dane, ktorým je colný úrad, sú povinné o uloení pokuty pod¾a odseku 8 písm. a) prvého, druhého a tvrtého
bodu, písm. b) a písm. c) druhého, tvrtého, ôsmeho a
desiateho bodu navzájom sa informova..
Doterajie odseky 12 a 21 sa oznaèujú ako odseky
14 a 23.
25. V § 35 ods. 15 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 190 eur.
26. V § 35 ods. 16 sa slová 7 a 11 a 13 nahrádzajú
slovami 7 a 12 a 15.
27. V § 35 ods. 19 sa slovo 19 nahrádza slovom
21.
28. V § 35 ods. 21 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: alebo dodatoèné hlásenie a v druhej vete sa
slová 4 a 11 a 13 nahrádzajú slovami 4 a 12 a 15.
29. V § 35 ods. 23 sa slová odseku 12 nahrádzajú
slovami odseku 15.
30. V § 35a ods. 1 prvej vete sa slová 9 a 13, nahrádzajú slovami 9 a 15 alebo správca dane, ktorým je colný úrad na úèely spotrebných daní,1b) zistí poruenie
povinností pod¾a § 35 ods. 8 písm. b) a c) druhého, tvrtého, ôsmeho a desiateho bodu.

11cca) § 2 písm. zc) zákona è. 289/2008 Z. z..

31. V § 35a ods. 1 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 165 eur.

18. V § 35 ods. 9 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 30 eur a slová 100 000 Sk sa nahrádzajú slovami 3 300 eur.

32. V § 35a ods. 1 v poslednej vete sa za slová správcovi dane vkladajú slová a na úèely spotrebných
daní1b) colnému úradu.

19. V § 35 ods. 10 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 160 eur a slová 50 000 Sk sa nahrádzajú slovami 1 600 eur.

33. V 35a ods. 2 sa za slová daòový úrad vkladajú
slová alebo colný úrad.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11cca znie:

20. V § 35 ods. 11 písm. a) sa slová 20 000 Sk nahrádzajú slovami 660 eur a slová 200 000 Sk sa nahrádzajú slovami 6 600 eur.
21. V § 35 ods. 11 písm. b) sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 160 eur a slová 50 000 Sk sa nahrádzajú slovami 1 600 eur.
22. V § 35 ods. 11 písm. c) sa slová 2 000 Sk nahrá-

34. V § 35b ods. 2 a v § 35b ods. 6 sa za prvú vetu
vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Ak tvornásobok
základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
nedosiahne 15 %, pri výpoète sankèného úroku sa namiesto tvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije roèná úroková sadzba
15 %..
35. V § 45 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o daòový sub-

Strana 3848

Zbierka zákonov è. 504/2009

jekt, ktorý si uplatòuje odpoèítanie daòovej straty pod¾a osobitného predpisu,11daf) nemono vyrubi daò ani
rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov, v ktorom
vznikla povinnos poda daòové priznanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11daf znie:

11daf) § 30 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

36. V § 45 ods. 2 sa slová plynie päroèná lehota nahrádzajú slovami plynú lehoty pod¾a odseku 1.
37. V § 50 ods. 1 sa vypúajú slová a proti postupu
zamestnanca správcu dane v daòovom konaní.
38. V § 50 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
39. V § 59 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak trojnásobok základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %,
pri výpoète úroku sa namiesto trojnásobku základnej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije
roèná úroková sadzba 10 %..
40. V § 60 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pri výpoète sankcie sa
namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije roèná úroková sadzba
10 %..
41. V § 61 odsek 7 znie:
(7) Z údajov evidencie príjmov sa daòovým subjektom na ich iados vydávajú potvrdenia o stave ich
osobných úètov a pre potreby správcu dane sa zostavujú výkazy daòových nedoplatkov; na úèely vydania potvrdenia sa za daòový nedoplatok povauje aj daòový
nedoplatok postúpený pod¾a § 65b, ktorý v èase vydania potvrdenia nezanikol..
42. V § 63 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak trojnásobok základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %,
pri výpoète úroku sa namiesto trojnásobku základnej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije
roèná úroková sadzba 10 %..
43. V § 63 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Nadmerný odpoèet dane z pridanej
hodnoty uplatnený skupinou pod¾a osobitného predpisu13eaa) mono poui na kompenzáciu daòových nedoplatkov na iných daniach u jednotlivých èlenov skupiny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13eaa znie:

13eaa) § 4b zákona è.
è. 83/2009 Z. z..

222/2004

Z.

z.

v

znení

zákona

44. § 65b sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Daòový úrad alebo colný úrad postúpi aj nevymoite¾ný daòový nedoplatok pod¾a § 61 ods. 6, u ktorého uplynulo viac ako pä rokov od konca roka, v ktorom vznikol; pri postúpení tohto daòového nedoplatku
sa pouije postup pod¾a odsekov 1 a 7..
45. V § 103 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
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(6) Daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo môe odpusti sankciu uloenú poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,20f) ak zanikol zruením bez právneho nástupcu a jeho práva a povinnosti pod¾a osobitného
zákona20g) preli na zriaïovate¾a, ktorým je obec alebo
vyí územný celok, ak o odpustenie sankcie tento zriaïovate¾ poiada; rovnako môe odpusti sankciu zriaïovate¾ovi poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,20f)
ktorého má vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti a ktorý
zanikol zruením bez právneho nástupcu a jeho práva
a povinnosti preli pod¾a osobitného zákona20g) na tohto zriaïovate¾a, ak o odpustenie sankcie tento zriaïovate¾ poiada. Ak ide o sankciu prislúchajúcu k dani, je
obec alebo vyí územný celok povinný preukáza aj zaplatenie tejto dane okrem sankcie..
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
Poznámky pod èiarou k odkazom 20f a 20g znejú:

20f) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon 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.
20g
) § 21 ods. 13 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

46. V § 103 ods. 7 sa slová 3, 4 a 5 nahrádzajú slovami 3 a 6.
47. Za § 110i sa vkladá § 110j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 110j
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010
(1) Daòovému subjektu, ktorý pouíva elektronickú
registraènú pokladnicu pod¾a osobitného predpisu,27)
colný úrad na úèely spotrebných daní1b) za poruenie
ustanovení osobitného predpisu26) v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 uloí pokutu pod¾a zákona úèinného k 28. februáru 2009.
(2) Ustanovenie § 65b ods. 8 v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa pouije aj na nevymoite¾ný daòový nedoplatok, u ktorého do 31. decembra 2009 uplynulo
viac ako pä rokov od konca roka, v ktorom vznikol;
správca dane takýto daòový nedoplatok postúpi právnickej osobe so 100 % majetkovou úèasou tátu prvýkrát v júni 2010, najneskôr do 31. decembra 2010.
(3) Ustanovenie § 103 ods. 6 sa pouije na daòový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii, evidovanej najneskôr k 30. júnu 2010..
Èl. III
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
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è. 465/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z. a zákona
è. 61/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Úètovná jednotka, ktorá je právnickou osobou
a zruuje sa bez likvidácie, vedie úètovníctvo do dòa,
ktorý predchádza rozhodnému dòu. Rozhodný deò na
úèely úètovníctva je deò urèený pod¾a osobitného predpisu,7a) ktorý nesmie by neskorí ako deò nadobudnutia úèinkov zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia.7b) Od
rozhodného dòa skutoènosti, ktoré sú predmetom
úètovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súèasou
úètovníctva a úètovnej závierky úètovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom7c) (ïalej len nástupnícka úètovná jednotka). Ak táto ete nevznikla, vedie
úètovníctvo a zostavuje úètovnú závierku za nástupnícku úètovnú jednotku, a to do dòa nadobudnutia
úèinkov splynutia alebo rozdelenia7b) zanikajúca právnická osoba. Od rozhodného dòa sa vedie úètovníctvo
tak, aby bolo moné jednoznaène vyèísli majetok, záväzky a výsledok hospodárenia zanikajúcej právnickej
osoby, ak nenastanú úèinky zlúèenia, splynutia alebo
rozdelenia.7b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7b a 7c znejú:

7b) § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona
è. 500/2001 Z. z.
7c
) § 69 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka v znení neskorích
predpisov..

2. V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo fondy vkladá èiarka a slová po¾ovnícke organizácie.
3. V § 16 ods. 1 písmeno e) znie:
e) k rozhodnému dòu..
4. V § 16 odsek 2 znie:
(2) K rozhodnému dòu otvorí úètovné knihy nástupnícka úètovná jednotka. Ak táto ete nevznikla, zostaví
otváraciu súvahu a otvorí úètovné knihy za nástupnícku úètovnú jednotku zanikajúca právnická osoba. Pri
zlúèení nástupnícka úètovná jednotka pokraèuje vo vedení svojich úètovných kníh po doplnení úètov z podkladov otváracej súvahy..
5. V § 16 ods. 4 písmeno c) znie:
c) ku dòu predchádzajúcemu rozhodnému dòu,.
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b) ku dòu vstupu do likvidácie,
c) ku dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu,
d) k rozhodnému dòu..
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatòovaní medzinárodných
úètovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 297/2008 z 11. marca
2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1126/2008 z 3. novembra 2008,
ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1606/2002 prijímajú urèité medzinárodné úètovné tandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení..

9. V § 17a ods. 2 písmeno b) znie:
b) èistý obrat presiahol 165 969 594,40 eura, prièom
èistým obratom na tento úèel sú výnosy dosiahnuté
z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých sluieb
a iné výnosy súvisiace s benou èinnosou úètovnej
jednotky po odpoèítaní zliav,.
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 22ac znie:

22ac)Medzinárodný úètovný tandard 27 bod 38, Medzinárodné
úètovné tandardy 28 a 31, nariadenie (ES) è. 1126/2008
v platnom znení..

11. V § 18 odsek 6 znie:
(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma
vzniknutých nákladov voèi audítorovi alebo audítorskej spoloènosti22c) (ïalej len audítor) za úètovné obdobie v èlenení na náklady za
a) overenie úètovnej závierky,
b) uisovacie audítorské sluby s výnimkou overenia
úètovnej závierky,
c) súvisiace audítorské sluby,
d) daòové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské sluby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22c znie:

22c) § 2 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade
nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

12. V § 19 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová okrem
akciovej spoloènosti.

6. V § 17 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Pri zlúèení nástupnícka úètovná jednotka neuzavrie úètovné knihy, prièom zisuje koneèné
stavy úètov na úèely zostavenia otváracej súvahy. a na
konci sa pripájajú tieto vety: Ak deò, ku ktorému sa
zostavuje riadna úètovná závierka alebo mimoriadna
úètovná závierka, je totoný s dòom priebenej úètovnej závierky, priebená úètovná závierka sa nezostavuje. Ak deò, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna úètovná závierka, je totoný s dòom riadnej úètovnej
závierky, zostavená úètovná závierka sa povauje aj za
riadnu úètovnú závierku..

13. V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:
b) obchodná spoloènos a drustvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu,.

7. V § 17 odsek 7 znie:
(7) Úètovná jednotka zostavuje otváraciu súvahu
a) ku dòu svojho vzniku, s výnimkou úètovnej jednotky, ktorej otváracia súvaha bola zostavená k rozhodnému dòu,

Doterajie písmená f) a k) sa oznaèujú ako písmená
e) a j).

Poznámka pod èiarou k odkazu 23 sa vypúa.
14. V § 19 ods. 2 sa vypúajú slová alebo audítorskej spoloènosti.
15. V § 20 ods. 6 písm. f) sa slová predstavenstva
a jeho nahrádzajú slovami orgánov spoloènosti a ich.
16. V § 20 ods. 7 sa vypúa písmeno e).

17. V § 21 odsek 1 znie:
(1) Riadnu individuálnu úètovnú závierku a mimo-
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riadnu individuálnu úètovnú závierku povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra samostatne
alebo ako súèas výroènej správy tieto úètovné jednotky:
a) akciová spoloènos, spoloènos s ruèením obmedzeným, drustvo a tátny podnik, a to do 30 dní po
schválení úètovnej závierky alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom,28d)
b) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
a to do 30 dní po schválení úètovnej závierky,
c) verejná obchodná spoloènos a komanditná spoloènos, a to do siedmich mesiacov po uplynutí úètovného obdobia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28d znie:

28d) § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov..

18. V § 24 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) v deò, ktorým je rozhodný deò, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraniènej zanikajúcej
právnickej osoby..
19. V § 25 ods. 1 sa písmeno d) dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. majetok obstaraný verejným obstarávate¾om bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie
na stavebné práce pod¾a osobitného predpisu,35aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) § 15 ods. 1 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 503/2009 Z. z..

20. V § 25 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho èasti,.
21. V § 25 ods. 1 písm. e) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku
alebo jeho èasti a majetok a záväzky nadobudnuté
zámenou s výnimkou úètovnej jednotky úètujúcej
v sústave jednoduchého úètovníctva a úètovnej jednotky, ktorá nie je zaloená alebo zriadená na úèel
podnikania,.
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(2) Nástupnícka úètovná jednotka ocení reálnou
hodnotou pod¾a tohto zákona preberaný majetok a záväzky od zahraniènej zanikajúcej obchodnej spoloènosti alebo drustva, ak ho zanikajúca obchodná spoloènos alebo drustvo nemá takto ocenený..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
24. V § 27 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) hodnota zhotovovaného diela poskytnutá koncesionárom verejnému obstarávate¾ovi, za ktorú koncesionár nadobúda nehmotný majetok uvedený v § 25
ods. 1 písm. g)..
25. V § 27 ods. 3 sa vypúajú v celom texte slová
písm. b).
26. V § 28 ods. 4 druhej vete sa vypúajú slová
goodwill a a vypúa sa tretia veta.
27. V § 36 odsek 1 znie:
(1) Úètovné záznamy, ktoré sa týkajú správneho konania, trestného konania, obèianskeho súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa neskonèilo, uchováva
úètovná jednotka do konca úètovného obdobia nasledujúceho po úètovnom období, v ktorom sa skonèila lehota na ich preskúmanie. Úètovné záznamy, pod¾a ktorých sa zisuje alebo preveruje základ dane alebo iné
skutoènosti rozhodujúce pre správne urèenie dane alebo vznik daòovej povinnosti, sa uchovávajú v lehote
pod¾a tohto zákona, najmenej vak v lehote na zánik
práva vyrubi daò alebo rozdiel dane pod¾a osobitného
predpisu47a) alebo v lehote ustanovenej osobitnými
predpismi.45a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a) Napríklad zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorích predpisov, zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona
è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

28. Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 39g

Doterají druhý a tvrtý bod sa oznaèujú ako tretí a
piaty bod.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010

22. V § 25 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) reálnou hodnotou urèenou pod¾a § 27 ods. 1 písm. d)
majetok a záväzky prevzaté nástupníckou úètovnou
jednotkou od obchodnej spoloènosti alebo drustva
zanikajúcich bez likvidácie,
g) reálnou hodnotou urèenou pod¾a § 27 ods. 2 písm. d)
nehmotný majetok úètovaný u koncesionára pri
koncesii na stavebné práce pod¾a osobitného predpisu;35aa) takýto nehmotný majetok úètuje koncesionár, ak v prevanej miere preberá riziko dopytu a verejný obstarávate¾ nadobúda vlastnícke právo na
zaèiatku realizácie diela alebo jeho uvedením do uívania..

(1) Na odpisovanie goodwillu alebo záporného goodwillu, ktorý vznikol do 31. decembra 2009, sa pouijú
ustanovenia zákona v znení úèinnom do 31. decembra
2009.

23. V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

(2) Ustanovenie § 19 v znení úèinnom od 1. januára
2010 sa prvýkrát pouije na overenie riadnej úètovnej
závierky a mimoriadnej úètovnej závierky akciovej spoloènosti, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2010 a neskôr..
Èl. IV
Zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 2 ods. 14 prvej vete sa za slovo zaisovne,
vkladajú slová zdravotná poisovòa, a v druhej vete
sa za slovo aj vkladajú slová úètovná jednotka, ktorá
zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a osobitného predpisu,5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 22 ods. 3 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. § 2 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Etický kódex audítora je vnútorný predpis vydaný komorou audítorov, ktorý je v súlade s Etickým
kódexom vydaným Medzinárodnou federáciou úètovníkov (IFAC)..
3. V § 3 ods. 5 sa vypúajú slová alebo audítorovi
z tretej krajiny a slová alebo v tretej krajine.
4. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Na základe vzájomnosti môe úrad umoni audítorovi z tretej krajiny, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) a b) výkon auditu pod¾a tohto zákona,
ak
a) sa preukáe platným certifikátom vydaným v tretej
krajine,
b) sa preukáe potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodriavanie splnenia poiadavky sústavného vzdelávania, ktorými
dokladuje svoju úèas na sústavnom vzdelávaní
v bezprostredne predchádzajúcom období,
c) zloil skúku spôsobilosti pod¾a § 15..
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
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(7) Odplata za audit nesmie by iadnym spôsobom
podmienená, ovplyvnená alebo urèená
a) poskytovaním neaudítorských sluieb alebo
b) ïalími skutoènosami, ktoré ohrozujú nezávislos,
nestrannos alebo kvalitu výkonu auditu..
14. V § 24 ods. 1 písmeno a) znie:
a) informáciu o právnej forme a vlastníkoch audítorskej spoloènosti,.
15. V § 24 ods. 1 písm. i) sa slová z toho osobitne trby za sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) nahrádzajú slovami trby za uisovacie a súvisiace audítorské sluby.
16. V § 33 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: prièom splnenie poiadavky rovnocennosti sa
povauje za primerané, ak o tom rozhodne Európska
komisia,.
17. V § 41 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ak audítor, audítorská spoloènos alebo
asistent audítora poruili vnútorné predpisy komory
audítorov.
18. V § 49 odsek 5 znie:
(5) Èlenovia orgánov úradu, s výnimkou generálneho riadite¾a, majú nárok na úhradu skutoène vynaloených výdavkov a na úhradu náhrad za stratu èasu v súvislosti s výkonom ich funkcie v orgánoch úradu.
Podrobnosti o úhradách skutoène vynaloených výdavkov a úhradách náhrad za stratu èasu upraví tatút
úradu..
19. V § 59 ods. 1 sa vypúa písmeno a).

5. V § 3 odsek 7 znie:
(7) Podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) a f), odseku
5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia by splnené pred prihlásením sa na audítorskú skúku alebo na
skúku spôsobilosti..

Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená
a) a e).

6. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová § 3 ods. 1 alebo 5 nahrádzajú slovami § 3 ods. 1, 5 alebo 6.

21. V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: V príslunom rozpoètovom roku sa príspevok pod¾a odseku
1 písm. a) èerpá nezávisle od èerpania príjmov pod¾a
odseku 1 písm. b) a g)..

7. V § 5 ods. 3 sa slová iados o zápis nahrádzajú
slovami návrh na zápis údajov.

20. V § 60 ods. 1 písm. d) úvodnej vete sa za slovo
spoloènosti vkladajú slová z prísluného zoznamu.

8. V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ak o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za kodu neinformovali úrad do doby splnenia tejto
povinnosti,.

22. Slová etický kódex vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 3 ods. 12, nahrádzajú slovami Etický kódex audítora v príslunom tvare a slová
§ 3 ods. 7 a 9 sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami § 3 ods. 8 a 10.

9. V § 11 ods. 2 písm. f) sa za slovo podpisom, vkladá slovo najneskôr.

Èl. V

10. V § 14 ods. 2 písmeno h) znie:
h) Etický kódex audítora,.
11. V § 19 ods. 2 písm. h) sa slová a c) nahrádzajú
slovami a g), i) a j).
12. V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
v úètovnej jednotke, v ktorej audítor alebo audítorská
spoloènos vykonávajú audit.
13. V § 21 odsek 7 znie:

Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Na úèely plnenia povinnosti pod¾a § 3 ods. 1 mono pouíva len
a) typ elektronickej registraènej pokladnice, na ktorý
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akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení poiadaviek pod¾a odsekov 2 a 4; pri vydávaní certifikátu akreditovaná osoba10) prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody,
ktorá deklaruje splnenie technických poiadaviek
pod¾a písmena b) tretieho bodu, prièom fiskálna tlaèiareò pod¾a § 2 písm. f) môe by certifikovaná
v rámci elektronickej registraènej pokladnice pod¾a
§ 2 písm. a) druhého bodu ako celok, ale aj ako
samostatné elektronické registraèné zariadenie,
b) elektronickú registraènú pokladnicu,
1. pre ktorú daòový úrad pridelil daòový kód elektronickej registraènej pokladnice (§ 7 ods. 3),
2. ktorá je oznaèená plombou,
3. ktorá spåòa technické poiadavky ustanovené
osobitným predpisom.11).
2. V § 4 ods. 3 písm. c) sa za slovo úradu vkladajú
slová alebo colnému úradu.
3. V § 4 ods. 6 sa za slovo úradu vkladajú slová alebo colnému úradu.
4. V § 9 ods. 2 sa za slovo úradu vkladajú slová alebo colného úradu.
5. V § 12 ods. 1 sa za slovo úradu vkladajú slová
alebo colného úradu a za slovo úradom sa vkladajú
slová alebo colným úradom.
6. V § 17 ods. 1 sa slová daòový úrad postupuje nahrádzajú slovami daòový úrad a colný úrad postupujú.
Èl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
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ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona
è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona
è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z. a zákona
è. 563/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 29e sa vkladá § 29f, ktorý znie:
§ 29f
(1) Poslancovi, prezidentovi a èlenovi vlády patrí
v roku 2010 plat vo výke urèenej v roku 2008.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na ostatných
ústavných èinite¾ov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca; ich plat v roku
2010 sa urèí pod¾a § 2 a 27.
(3) Na tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii
v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem
ve¾vyslanca, a vedúceho ostatného ústredného orgánu
tátnej správy12) a asistenta poslanca (§ 4a ods. 4) sa
vzahuje ustanovenie odseku 1..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) § 83 ods. 4 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010,
okrem èl. I bodu 40, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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505
ZÁKON
z 27. októbra 2009
o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

návaných akreditaèným orgánom poèas platnosti
akreditácie,
f) reakreditáciou konanie, v ktorom akreditaèný orgán
preveruje spôsobilos akreditovanej osoby naïalej
vykonáva èinnos pecifikovanú v rozhodnutí
o udelení akreditácie.

Predmet zákona

§3

Tento zákon upravuje
a) konanie o akreditácii orgánov posudzovania zhody
a poskytovanie akreditaèných sluieb,
b) práva a povinnosti akreditovanej osoby,
c) postavenie, pôsobnos, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
d) pôsobnos Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúobníctvo Slovenskej republiky (ïalej len
úrad) v oblasti akreditácie orgánov posudzovania
zhody,
e) priestupky a iné správne delikty.

Udelenie akreditácie

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) akreditaènou slubou úkon alebo súbor úkonov
akreditaèného orgánu1) vykonávaných pri ude¾ovaní
akreditácie,2) zruení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, rozírení oblasti akreditácie, rozírení rozsahu akreditácie, zúení oblasti
akreditácie, zúení rozsahu akreditácie, reakreditácii, doh¾ade, predbenom posudzovaní alebo poskytovaní odborných informácií,
b) akreditaènou poiadavkou súbor technických noriem a dokumentov urèujúcich podmienky èinnosti
orgánu posudzovania zhody,3)
c) akreditovanou osobou orgán posudzovania zhody,
ktorému bola na základe preukázania splnenia
akreditaèných poiadaviek udelená akreditácia,
d) osvedèením o akreditácii dokument alebo súbor dokumentov vydaných akreditaèným orgánom osvedèujúcich udelenie akreditácie na urèenú oblas
a rozsah,
e) doh¾adom súbor èinností monitorovania priebeného plnenia akreditaèných poiadaviek akreditovanými osobami okrem konania o reakreditácii, vyko1

(1) iados o udelenie akreditácie podáva orgán posudzovania zhody (ïalej len iadate¾).
(2) iados o udelenie akreditácie obsahuje
a) oznaèenie a sídlo akreditaèného orgánu,
b) 1. meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak je pridelené, iadate¾a, ak ide o fyzickú osobu, alebo
2. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizaènej zloky a identifikaèné èíslo, ak
je pridelené, iadate¾a, ak ide o právnickú osobu,
c) dátum a podpis iadate¾a,
d) urèenie oblasti a rozsahu, v ktorých sa iada o udelenie akreditácie,
e) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
výsledkov èinnosti iadate¾a,
f) údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, koleniach
a praxi odborných zamestnancov iadate¾a.
(3) K iadosti o udelenie akreditácie sa prikladá
a) zoznam technického zariadenia potrebného pre výkon akreditovanej èinnosti,
b) dokumentácia popisujúca systém manaérstva kvality,
c) ïalie dokumenty, ktoré môu ma význam pre posúdenie, èi iadate¾ spåòa akreditaèné poiadavky.
(4) Ak akreditaèný orgán zistí, e iados o udelenie
akreditácie nemá predpísané náleitosti, vyzve iadate¾a do 30 dní od doruèenia iadosti, aby odstránil nedostatky v urèenej lehote, ktorá nesmie by kratia ako 15
dní, a konanie o udelení akreditácie preruí. Ak sú na
to závané dôvody, môe akreditaèný orgán na návrh
iadate¾a lehotu predåi.
(5) Ak akreditaèný orgán zistí nedostatky v plnení
akreditaèných poiadaviek, vyzve iadate¾a, aby odstránil nedostatky v urèenej lehote a konanie o udelení

) Èl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie
a doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218,
13. 8. 2008).
2
) Èl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) è. 765/2008.
3
) Èl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) è. 765/2008.
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akreditácie preruí. Ak sú na to závané dôvody, môe
akreditaèný orgán na návrh iadate¾a lehotu predåi.
(6) iadate¾ je povinný predloi na výzvu akreditaènému orgánu v urèenej lehote, ktorá nesmie by kratia
ako 15 dní, dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia akreditaèných poiadaviek. Akreditaèný
orgán môe na návrh iadate¾a lehotu predåi. Akreditaèný orgán do predloenia dokumentov konanie
o udelení akreditácie preruí.
(7) Akreditaèný orgán konanie o udelení akreditácie zastaví, ak iadate¾
a) neodstráni nedostatky iadosti v urèenej lehote pod¾a odseku 4,
b) neodstráni nedostatky v plnení akreditaèných poiadaviek v urèenej lehote pod¾a odseku 5,
c) nepredloí akreditaènému orgánu poadované dokumenty v urèenej lehote pod¾a odseku 6.
§4
Podklad rozhodnutia
(1) Podkladom rozhodnutia o udelení akreditácie je
odporúèanie hodnotiacej komisie, ktorá je zloená zo
zamestnancov akreditaèného orgánu alebo z iných odborníkov z oblasti, v ktorej sa posudzuje splnenie podmienok na udelenie akreditácie; postavenie, pôsobnos
a zásady èinnosti hodnotiacej komisie upraví tatút
a rokovací poriadok, ktorý vydáva riadite¾.
(2) Odporúèanie hodnotiacej komisie vychádza z výsledkov predloených posudzovacou skupinou, ktorá
je zloená zo zamestnancov akreditaèného orgánu alebo z iných odborníkov, ktorí nie sú v tej istej veci èlenmi
hodnotiacej komisie; zásady èinnosti posudzovacej
skupiny vydáva riadite¾.
§5
Rozhodnutie
(1) Ak akreditaèný orgán zistí, e iados obsahuje
náleitosti pod¾a § 3 ods. 2 a 3 a iadate¾ spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditaèné poiadavky, rozhodne o udelení akreditácie.
(2) Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje
a) oznaèenie a sídlo akreditaèného orgánu,
b) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak je pridelené, iadate¾a, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizaènej
zloky a identifikaèné èíslo, ak je pridelené, iadate¾a, ak ide o právnickú osobu,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
výsledkov èinnosti akreditovanej osoby,
d) oblas a rozsah, v ktorých sa ude¾uje akreditácia,
e) miesto, kde sa uskutoèòuje jedna alebo viac akreditovaných èinností,
f) kontatovanie zhody èinnosti akreditovanej osoby
s technickou normou a odvolanie sa na technické
normy a iné normatívne dokumenty pouité pri posudzovaní iadosti,
g) èas platnosti akreditácie,
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h) èíslo a dátum vydania rozhodnutia o udelení akreditácie,
i) odtlaèok peèiatky akreditaèného orgánu a podpis
osoby oprávnenej kona v mene akreditaèného orgánu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(3) Oblas a rozsah, v ktorých sa ude¾uje akreditácia,
môu by uvedené v prílohe rozhodnutia o udelení
akreditácie; v takom prípade sa príloha povauje za súèas výroku rozhodnutia o udelení akreditácie.
(4) Akreditaèný orgán je povinný v konaní o udelení
akreditácie rozhodnú najneskôr do iestich mesiacov
od zaèatia konania.
(5) Akreditaèný orgán vydá súèasne s rozhodnutím
o udelení akreditácie osvedèenie o akreditácii, ktoré
obsahuje náleitosti uvedené v odseku 2 písm. a) a c)
a e) a i), krátky opis oblasti, v ktorej sa ude¾uje akreditácia, èíslo osvedèenia o akreditácii a dátum vydania
osvedèenia o akreditácii.
(6) Osvedèenie o akreditácii je verejnou listinou.
§6
Práva a povinnosti akreditovanej osoby
(1) Akreditovaná osoba má právo
a) pouíva odkazy na udelenú akreditáciu,
b) pouíva akreditaènú znaèku Slovenskej národnej
akreditaènej sluby, ktorej vzor je v prílohe,
c) ma pridelené èíslo registrovaného èlena Slovenskej
národnej akreditaènej sluby,
d) vyjadrova sa k nestrannosti a nezaujatosti èlenov
posudzovacej skupiny,
e) získa bezplatne informácie o dokumentoch Slovenskej národnej akreditaènej sluby a medzinárodných organizácií zdruujúcich akreditaèné orgány,
f) zúèastòova sa na aktivitách organizovaných Slovenskou národnou akreditaènou slubou.
(2) Akreditovaná osoba je povinná
a) poèas platnosti akreditácie spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditaèné poiadavky
v súlade s rozhodnutím o udelení akreditácie,
b) poskytnú súèinnos pri preverení plnenia poiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditaèných
poiadaviek, najmä poskytnú potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia,
c) umoni osobám povereným akreditaèným orgánom
vstup do priestorov, prístup k technickým zariadeniam a náh¾ad do dokumentácie,
d) uplatòova práva vyplývajúce z akreditácie len v oblasti a v rozsahu, v ktorých jej bola udelená,
e) dodriava zásady nestrannosti, nezávislosti, spo¾ahlivosti a bezúhonnosti,
f) bezodkladne informova akreditaèný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie, ktoré sa
vzahujú na
1. právnu formu alebo obchodnú èinnos,
2. organizáciu, riadenie a odbornos zamestnancov,
3. základnú politiku,
4. oblas a rozsah akreditácie,
5. ostatné skutoènosti, ktoré môu ovplyvni schopnos akreditovanej osoby plni akreditaèné poiadavky,
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g) odovzda osvedèenie o akreditácii akreditaènému
orgánu do desiatich pracovných dní po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o zruení akreditácie,
h) plni ïalie poiadavky urèené akreditaèným orgánom.
§7
Zruenie akreditácie, pozastavenie akreditácie,
rozírenie akreditácie, zúenie akreditácie, zmena
akreditácie, reakreditácia a zánik akreditácie
(1) Akreditaèný orgán rozhodne na iados akreditovanej osoby o zruení akreditácie alebo pozastavení
akreditácie. iados o zruenie akreditácie alebo iados o pozastavenie akreditácie musí obsahova predmet iadosti a náleitosti pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a c).
(2) Akreditaèný orgán na iados akreditovanej osoby
zúi oblas udelenej akreditácie alebo zúi rozsah udelenej akreditácie. iados o zúenie oblasti udelenej
akreditácie alebo iados o zúenie rozsahu udelenej
akreditácie musí obsahova predmet iadosti a náleitosti pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a c) a urèenie oblasti alebo rozsahu, o ktoré má by akreditácia zúená. Akreditaèný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení
akreditácie, ktorým zároveò zruí pôvodné rozhodnutie
o udelení akreditácie.
(3) Akreditaèný orgán na iados akreditovanej osoby
rozíri oblas udelenej akreditácie alebo rozíri rozsah
udelenej akreditácie, ak zistí, e akreditovaná osoba spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditaèné
poiadavky. iados o rozírenie oblasti akreditácie musí
obsahova predmet iadosti a náleitosti uvedené v § 3
ods. 2 písm. a) a c) a urèenie oblasti, o ktorú má by
akreditácia rozírená, a iados o rozírenie rozsahu
akreditácie musí obsahova predmet iadosti a náleitosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) a c) a urèenie rozsahu,
o ktorý má by akreditácia rozírená. Akreditaèný orgán
vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveò zruí pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie.
(4) Akreditaèný orgán na iados akreditovanej osoby
o reakreditáciu, podanej najneskôr es mesiacov pred
uplynutím platnosti akreditácie, rozhodne o udelení
akreditácie, ak zistí, e akreditovaná osoba spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditaèné poiadavky a je predpoklad o ich plnení aj v ïalom období.
iados o reakreditáciu obsahuje predmet iadosti a náleitosti pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a c). Ak akreditovaná
osoba iada o reakreditáciu v inom rozsahu, ako jej bola
udelená akreditácia, iados obsahuje aj urèenie rozsahu, v ktorom sa má vykona reakreditácia. Akreditaèný
orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveò zruí pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie. Akreditaèný orgán rozhodne najneskôr do iestich mesiacov od zaèatia konania o reakreditácii.
(5) Ak akreditovaná osoba oznámi zmeny pod¾a § 6
ods. 2 písm. f) prvého a tretieho a piateho bodu alebo
ak sa o týchto zmenách dozvie akreditaèný orgán na základe vlastného zistenia, vydá rozhodnutie o udelení
akreditácie, v ktorom zoh¾adní zmeny, ak zistí, e akreditovaná osoba spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditaèné poiadavky.
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(6) Akreditaèný orgán aj bez návrhu pozastaví akreditáciu, ak
a) akreditovaná osoba pri svojej èinnosti doèasne neplní poiadavky ustanovené týmto zákonom alebo
akreditaèné poiadavky,
b) akreditovaná osoba napriek písomnej výzve v lehote,
ktorá nesmie by dlhia ako dva mesiace, neodstránila menej závané nedostatky v plnení akreditaèných poiadaviek alebo prijaté opatrenia nepostaèujú na úplné odstránenie nedostatkov v plnení
akreditaèných poiadaviek,
c) systém manaérstva kvality u akreditovanej osoby
doèasne nezabezpeèuje poadovanú úroveò kontroly,
d) akreditovaná osoba v dôsledku zmien pod¾a § 6
ods. 2 písm. f) prvého a tretieho a piateho bodu neplní riadne akreditaèné poiadavky,
e) akreditovaná osoba poruí povinnos pod¾a § 6
ods. 2 písm. b) a c).
(7) Akreditaèný orgán aj bez návrhu zruí akreditáciu, ak
a) akreditovaná osoba pri svojej èinnosti neplní poiadavky ustanovené týmto zákonom alebo akreditaèné
poiadavky,
b) systém manaérstva kvality u akreditovanej osoby
trvalo nezabezpeèuje poadovanú úroveò kontroly,
c) akreditovaná osoba v dôsledku zmien pod¾a § 6
ods. 2 písm. f) prvého a tretieho a piateho bodu neplní akreditaèné poiadavky,
d) akreditovaná osoba opakovane poruí povinnos
pod¾a § 6 ods. 2 písm. b) a c),
e) akreditovaná osoba poruí povinnos pod¾a § 6
ods. 2 písm. f).
(8) Akreditaèný orgán aj bez návrhu zúi oblas udelenej akreditácie alebo zúi rozsah udelenej akreditácie, ak sa dôvody pod¾a odseku 7 týkajú len urèitej oblasti alebo rozsahu udelenej akreditácie. Akreditaèný
orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie,
ktorým zároveò zruí pôvodné rozhodnutie o udelení
akreditácie.
(9) Akreditácia zaniká, ak
a) uplynie èas platnosti akreditácie,
b) èinnos akreditovanej osoby je pozastavená es po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a nebolo
právoplatne rozhodnuté o zruení pozastavenia
akreditácie,
c) akreditovaná osoba vstúpi do likvidácie,
d) na majetok akreditovanej osoby je vyhlásený konkurz,
e) akreditovaná osoba zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu.
(10) Akreditáciu mono pozastavi najviac na es mesiacov.
(11) Akreditaèný orgán rozhodne o zruení pozastavenia akreditácie na iados akreditovanej osoby, ak zistí,
e akreditovaná osoba spåòa poiadavky ustanovené
týmto zákonom a akreditaèné poiadavky. iados
o zruenie pozastavenia akreditácie musí obsahova
predmet iadosti a náleitosti pod¾a § 3 ods. 2 písm. a)
a c).
(12) Na konanie o zruení akreditácie, pozastavení
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akreditácie, zruení pozastavenia akreditácie, zmene
akreditácie, rozírení oblasti akreditácie, rozírení rozsahu akreditácie, zúení oblasti akreditácie, zúení rozsahu akreditácie a konanie o reakreditácii sa obdobne pouijú § 3 a 5 okrem § 5 ods. 4, ak nie je ustanovené inak.
§8
Odvolanie
(1) O odvolaní rozhoduje riadite¾ na základe návrhu
odvolacej komisie.
(2) Èlenov odvolacej komisie vymenúva riadite¾; èlenom odvolacej komisie nemôe by ten, kto bol v tej istej
veci èlenom hodnotiacej komisie alebo posudzovacej
skupiny, a ten, u koho mono ma pochybnos o jeho
nezaujatosti so zrete¾om na jeho pomer k veci, k úèastníkom konania alebo k ich zástupcom.
§9
Postavenie a pôsobnos
Slovenskej národnej akreditaènej sluby
(1) Zriaïuje sa Slovenská národná akreditaèná sluba ako verejnoprávna intitúcia.
(2) Slovenská národná akreditaèná sluba je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3) Slovenská národná akreditaèná sluba je akreditaèným orgánom pod¾a osobitného predpisu.4)
(4) Slovenská národná akreditaèná sluba je oprávnená pouíva skrátené oznaèenie SNAS.
(5) Slovenská národná akreditaèná sluba pouíva
pri výkone svojej èinnosti peèiatku, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe, ktorá obsahuje
a) oznaèenie Slovenská národná akreditaèná sluba,
b) skrátené oznaèenie SNAS,
c) tátny znak Slovenskej republiky.5)
(6) Slovenská národná akreditaèná sluba pouíva
pri výkone svojej èinnosti logo, ktorého vyobrazenie je
v prílohe.
(7) Slovenská národná akreditaèná sluba
a) poskytuje akreditaèné sluby,
b) rozhoduje o udelení akreditácie, zruení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zruení pozastavenia akreditácie, rozírení alebo zúení
oblasti akreditácie, rozírení alebo zúení rozsahu
akreditácie a o reakreditácii,
c) vykonáva doh¾ad nad plnením poiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditaèných poiadaviek
akreditovanou osobou,
4

Èiastka 177

d) urèuje kritériá na výber, vymenovanie, kolenie
a monitoring èlenov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie a odborníkov,
e) urèuje výku platieb za poskytnuté akreditaèné
sluby a spôsob ich výpoètu a tieto informácie zverejòuje na svojej internetovej stránke,
f) poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti
akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe
iadosti,
g) organizuje kurzy, kolenia a vzdelávanie pre èlenov
posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody a pre
inpektorov v oblasti dodriavania zásad správnej
laboratórnej praxe pod¾a osobitných predpisov,6)
h) zabezpeèuje organizaène rokovania Slovenskej
akreditaènej rady,
i) zabezpeèuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami,
j) vykonáva u akreditovaných osôb prieskum súvisiaci
s èinnosou akreditaèného orgánu,
k) vykonáva inpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodriavania zásad správnej laboratórnej praxe pod¾a osobitných predpisov,6)
l) zverejòuje na svojej internetovej stránke vzory iadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o udelení akreditácie, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach o zruení akreditácie,
m) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných
organizáciách zdruujúcich akreditaèné orgány
v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
n) plní poiadavky pod¾a osobitného predpisu.7)
§ 10
Orgány Slovenskej národnej akreditaènej sluby
Orgánmi Slovenskej národnej akreditaènej sluby sú:
a) riadite¾,
b) dozorná rada.
Riadite¾
§ 11
(1) Riadite¾ je tatutárnym orgánom Slovenskej národnej akreditaènej sluby, ktorý riadi jej èinnos
a koná v jej mene.
(2) Riadite¾
a) zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej
akreditaènej sluby ustanovených týmto zákonom
a osobitnými predpismi,8)
b) predkladá Slovenskej akreditaènej rade a predsedovi úradu na zaujatie stanoviska a po zoh¾adnení pri-

) Èl. 4 nariadenia (ES) è. 765/2008.
) § 3 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z. o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1996 Z. z.
6
) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o èinnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov
v nich zamestnaných a podrobnosti o èinnostiach a pracovných náplniach inpektorov vykonávajúcich inpekcie a overovanie dodriavania zásad správnej laboratórnej praxe.
7
) Èl. 3 a 12 nariadenia (ES) è. 765/2008.
8
) Napríklad nariadenie (ES) è. 765/2008, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatòovania urèitých vnútrotátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom èlenskom táte, a ktorým sa zruuje rozhodnutie è. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
5
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pomienok schva¾uje plány a koncepcie rozvoja Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
zostavuje rozpoèet Slovenskej národnej akreditaènej sluby a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
schva¾uje kadoroène do 30. apríla výroènú správu
o èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby
a predkladá dozornej rade na schválenie kadoroène
do 30. apríla výroènú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditaènej sluby; výroèné správy
predkladá predsedovi úradu na informáciu kadoroène do 30 dní po ich schválení,
predkladá dozornej rade na schválenie riadnu úètovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu
úètovnú závierku; riadnu úètovnú závierku predkladá predsedovi úradu na informáciu kadoroène do
30 dní po jej schválení dozornou radou,
urèuje politiku a ciele kvality týkajúce sa aktivít Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
vydáva organizaèný poriadok, pracovný poriadok,
metodické smernice a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
vykonáva opatrenia uloené dozornou radou na základe kontrolných zistení,
rozhoduje o pouití prostriedkov rezervného fondu,
predkladá dozornej rade na schválenie návrh na prevod vlastníctva nehnute¾nej veci alebo hnute¾nej
veci alebo na prevod iného majetkového práva, ak
obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva je vyia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9)
a návrh na nájom nehnute¾nej veci na èas dlhí ako
jeden rok,
rozhoduje o ïalích veciach, ak nie sú zverené týmto
zákonom do pôsobnosti dozornej rady.
§ 12

(1) Riadite¾a vymenúva predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
(ïalej len predseda úradu) na základe výsledkov výberového konania najneskôr do 60 dní od ich zverejnenia.
(2) Riadite¾ pre prípad svojej neprítomnosti písomne
urèí svojho zástupcu zo zamestnancov Slovenskej národnej akreditaènej sluby. Zástupca riadite¾a plní úlohy riadite¾a aj v prípade skonèenia výkonu funkcie riadite¾a, a do vymenovania nového riadite¾a.
(3) Funkèné obdobie riadite¾a je päroèné; zaèína plynú dòom vymenovania do funkcie. Za riadite¾a môe
by vymenovaná tá istá fyzická osoba najviac na dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(4) Za riadite¾a môe by vymenovaný obèan Slovenskej republiky, ktorý
a) spåòa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme pod¾a osobitného predpisu,10)
b) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
c) má najmenej päroènú prax v oblasti riadenia a naj9

)
)
11
)
12
)
10
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menej desaroènú prax v oblasti akreditácie orgánov
posudzovania zhody.
(5) Funkcia riadite¾a je nezluèite¾ná s funkciou
v inom orgáne verejnej moci, s podnikate¾skou èinnosou v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
s èlenstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom
orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikate¾skú èinnos v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou
èinnosou. Funkcia riadite¾a je nezluèite¾ná s funkciou
èlena dozornej rady, s èinnosou orgánu posudzovania
zhody alebo akreditovanej osoby, s èlenstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby a s majetkovou úèasou alebo hlasovacími právami v orgáne
posudzovania zhody alebo v akreditovanej osobe; toto
obmedzenie sa vzahuje aj na osoby blízke11) riadite¾ovi.
(6) Ak riadite¾ v èase svojho vymenovania do tejto
funkcie vykonáva funkciu alebo èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou riadite¾a, je povinný bez zbytoèného odkladu skonèi výkon takejto funkcie alebo èinnosti.
(7) Riadite¾ je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní doruèi predsedovi úradu písomné oznámenie,
v ktorom uvedie, e spåòa podmienky nezluèite¾nosti
svojej funkcie pod¾a odsekov 5 a 6.
(8) Plat riadite¾a je mesaène tvornásobok priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava platu riadite¾a sa môe vykona najviac jedenkrát roène s úèinnosou od 1. apríla kalendárneho roka. Riadite¾ovi
môe predseda úradu na základe návrhu dozornej rady
prizna odmenu jedenkrát roène, najviac do výky esnásobku platu riadite¾a uvedenej v prvej vete. Pri priznaní odmeny sa zoh¾adní plnenie úloh Slovenskej národnej akreditaènej sluby a hospodárenie Slovenskej
národnej akreditaènej sluby.
(9) Na pracovnoprávne vzahy riadite¾a sa vzahuje
osobitný predpis,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(10) Výkon funkcie riadite¾a zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia pod¾a odseku 3,
b) uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo doruèené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie
predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorí dátum vzdania sa funkcie,
c) dòom odvolania predsedom úradu,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(11) Riadite¾a odvolá predseda úradu z jeho funkcie,
ak
a) zaèal vykonáva funkciu alebo èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou riadite¾a alebo nesplnil povinnos pod¾a odsekov 6 a 7,
b) prestal spåòa predpoklady na výkon funkcie pod¾a
odseku 4 písm. a),

§ 22 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
§ 116 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 552/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.

Strana 3858

Zbierka zákonov è. 505/2009

c) nevykonáva svoju funkciu viac ako es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d) nesplnil povinnos pod¾a § 11 ods. 2 písm. e) a j),
e) poruil povinnos pod¾a § 17,
f) dozorná rada dvakrát svojím uznesením kontatuje,
e Slovenská národná akreditaèná sluba nehospodári, nenakladá s majetkom alebo nevyuíva finanèné prostriedky v súlade s týmto zákonom,
g) úrad na základe informácií získaných pri doh¾ade
zistí poruenie tohto zákona Slovenskou národnou
akreditaènou slubou.
§ 13
Výberové konanie
(1) Výberové konanie na funkciu riadite¾a vyhlasuje
úrad v tlaèi a na internetovej stránke úradu najmenej
30 dní pred jeho konaním s uvedením údajov, ktorými
sú:
a) názov a sídlo Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
b) poadované predpoklady na vykonávanie funkcie
riadite¾a,
c) zoznam poadovaných dokladov,
d) dátum a miesto podania iadosti o úèas na výberovom konaní.
(2) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia,
ktorej èlenov vymenuje predseda úradu. Výberová komisia má pä èlenov. Ak èlen komisie zistí, e môe by
zaujatý, oznámi túto skutoènos úradu. Úrad nahradí
zaujatého èlena výberovej komisie novým èlenom.
(3) Výberová komisia doruèí uchádzaèovi, ktorý spåòa predpoklady pod¾a odseku 1 písm. b) pozvánku na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho konaním.
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Dozorná rada
§ 14
(1) Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom
Slovenskej národnej akreditaènej sluby.
(2) Dozorná rada
a) kontroluje hospodárenie Slovenskej národnej akreditaènej sluby, nakladanie s majetkom a vyuívanie finanèných prostriedkov v súlade s týmto zákonom,
b) kontroluje údaje v úètovných knihách a ïalích dokladoch,
c) schva¾uje rozpoèet Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
d) schva¾uje riadnu úètovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu úètovnú závierku,
e) schva¾uje výroènú správu o hospodárení Slovenskej
národnej akreditaènej sluby,
f) schva¾uje výber audítora na overenie úètovnej závierky,
g) predkladá riadite¾ovi pod¾a potreby návrhy opatrení
uloených na základe kontrolných zistení,
h) rozhoduje na návrh riadite¾a o pouití prostriedkov
fondu investícií a rozvoja,
i) ude¾uje súhlas s návrhom riadite¾a na prevod vlastníctva nehnute¾nej veci alebo hnute¾nej veci alebo
na prevod iného majetkového práva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva bola vyia ako
cena ustanovená osobitným predpisom8) a s návrhom na nájom nehnute¾nej veci na èas dlhí ako jeden rok,
j) schva¾uje rokovací poriadok dozornej rady,
k) volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich èlenov.
§ 15
(1) Dozorná rada má piatich èlenov.

(4) Výberové konanie sa uskutoèòuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom. Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a urèí poradie uchádzaèov. Poradie
uchádzaèov je záväzné pri vymenúvaní do funkcie riadite¾a.

(2) Jeden èlen dozornej rady je zástupcom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, jeden èlen dozornej rady je zástupcom úradu, jeden èlen dozornej
rady je zástupcom Slovenskej národnej akreditaènej
sluby a dvaja èlenovia dozornej rady sú zástupcami
Slovenskej akreditaènej rady.

(5) Výberová komisia písomne oznámi uchádzaèom
výsledok výberového konania do siedmich dní odo dòa
jeho skonèenia.

(3) Predseda úradu vymenúva a odvoláva èlenov dozornej rady na návrh orgánu, ktorý zastupujú.

(6) Úrad zverejní výsledok výberového konania, poradie uchádzaèov a splnenie poadovaných kritérií jednotlivými uchádzaèmi na internetovej stránke úradu.
(7) Ak výberová komisia nevyberie uchádzaèa,
úrad vyhlási do 15 dní od rozhodnutia výberovej komisie nové výberové konanie.
(8) Výberové konanie pod¾a odseku 1 vyhlási úrad
najneskôr 90 dní pred uplynutím funkèného obdobia
riadite¾a, a ak sa výkon funkcie riadite¾a skonèí pred
uplynutím jeho funkèného obdobia, vyhlási úrad výberové konanie pod¾a odseku 1 do 30 dní od skonèenia výkonu funkcie riadite¾a.

(4) Ak orgán, ktorý má právo ma zástupcu v dozornej
rade, písomne nenavrhne predsedovi úradu osobu na
vymenovanie za èlena dozornej rady na obsadenie vo¾ného miesta v dozornej rade do 30 dní od písomnej výzvy predsedu úradu, je predseda úradu oprávnený sám
vymenova èlenov dozornej rady na obsadenie vo¾ných
miest.
(5) Funkèné obdobie èlena dozornej rady je päroèné;
zaèína plynú dòom vymenovania do funkcie. Za èlena
dozornej rady môe by vymenovaná tá istá fyzická osoba najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(6) Za èlena dozornej rady môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá má spôsobilos na právne úkony, je
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bezúhonná a má skonèené vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa. Bezúhonná je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti a súd nerozhodol o podmieneènom odloení výkonu trestu odòatia slobody; bezúhonnos sa preukazuje výpisom
z registra trestov nie starím ako tri mesiace.

s výkonom tejto funkcie nárok na preukázané cestovné
náhrady pod¾a osobitného predpisu.13)

(7) Funkcia èlena dozornej rady je nezluèite¾ná
s funkciou riadite¾a a zástupcu riadite¾a, s èinnosou
orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby,
s èlenstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom
orgáne orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby, s majetkovou úèasou alebo hlasovacími
právami v orgáne posudzovania zhody alebo v akreditovanej osobe a s pracovnoprávnym alebo obdobným pracovným vzahom k orgánu posudzovania zhody alebo
k akreditovanej osobe; toto obmedzenie sa vzahuje aj
na osoby blízke11) èlena dozornej rady.

(1) Èlenovia dozornej rady sú pri svojej èinnosti
oprávnení nahliada do vetkých úètovných, ekonomických, finanèných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej národnej akreditaènej sluby, nakladaním s majetkom
Slovenskej národnej akreditaènej sluby a vyuívaním
finanèných prostriedkov v súlade s týmto zákonom
a poadova potrebné vysvetlenia od riadite¾a a od zamestnancov Slovenskej národnej akreditaènej sluby.
Na poiadanie dozornej rady riadite¾ vypracuje podklady poadované dozornou radou pre výkon jej èinnosti.

(8) Ak èlen dozornej rady v èase jeho vymenovania
do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu alebo
èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou èlena dozornej
rady, je povinný bez zbytoèného odkladu takú funkciu
alebo èinnos skonèi.
(9) Èlen dozornej rady je do 30 dní od vymenovania
do funkcie povinný doruèi predsedovi úradu písomné
oznámenie, v ktorom uvedie, e spåòa podmienky nezluèite¾nosti pod¾a odseku 7.
(10) Výkon funkcie èlena dozornej rady zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia pod¾a odseku 5,
b) dòom doruèenia písomného oznámenia o vzdaní sa
funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorí dátum vzdania sa funkcie,
c) dòom odvolania predsedom úradu,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(11) Èlena dozornej rady odvolá predseda úradu
z jeho funkcie, ak
a) zaèal vykonáva funkciu alebo èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou èlena dozornej rady, alebo nesplnil povinnos pod¾a odseku 9,
b) prestal spåòa predpoklady na výkon funkcie pod¾a
odseku 6,
c) nesplnil povinnos pod¾a odseku 9,
d) to navrhne subjekt, ktorého zastupuje,
e) nevykonáva svoju funkciu viac ako es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f) sa nezúèastnil bez náleitého ospravedlnenia najmenej na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach
dozornej rady,
g) poruil povinnos pod¾a § 17.
(12) Výkon funkcie èlena dozornej rady sa povauje
za iný úkon vo veobecnom záujme. Zamestnávate¾
poskytne zamestnancovi pracovné vo¾no na nevyhnutne potrebný èas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(13) Èlen dozornej rady má pri plnení úloh spojených
13
14

(14) Èlen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupite¾ný.
§ 16

(2) Ak dozorná rada zistí poruenie veobecne záväzných právnych predpisov v èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby, bez zbytoèného odkladu o tom
informuje riadite¾a, predsedu úradu a orgány pod¾a
osobitných predpisov.14)
(3) Èlen dozornej rady vykonáva svoju funkciu s odbornou starostlivosou, nestranne a zdrí sa konania,
ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným
záujmom.
(4) Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo podpredseda pod¾a potreby, najmenej vak
raz za es kalendárnych mesiacov. Predseda dozornej
rady je povinný zvola zasadnutie dozornej rady na základe písomného návrhu èlena dozornej rady alebo riadite¾a.
(5) Zasadnutie dozornej rady je neverejné. Na zasadnutí dozornej rady sa môe so súhlasom dozornej rady
zúèastni riadite¾ alebo iné fyzické osoby. Na poiadanie dozornej rady je riadite¾ povinný zúèastni sa jej zasadnutia.
(6) Dozorná rada je schopná uznáa sa, ak je prítomná nadpolovièná väèina vetkých èlenov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny
vetkých èlenov.
§ 17
(1) Riadite¾ alebo èlen dozornej rady nesmie
a) vo vlastnom mene ani na vlastný úèet uzatvára alebo sprostredkúva obchody, ktoré súvisia s èinnosou Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
b) vykonáva funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupova v ich mene alebo pôsobi
v ich prospech,
c) poskytova akreditovanej osobe priamu alebo
sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú slubu
alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z.
o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
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(2) Riadite¾ alebo èlen dozornej rady má povinnos zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách a skutoènostiach, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozvie, a to aj po skonèení jej výkonu.
§ 18
Slovenská akreditaèná rada
(1) Slovenská akreditaèná rada je poradný orgán riadite¾a a predsedu úradu, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a
osobitného predpisu.15)
(2) Slovenská akreditaèná rada
a) navrhuje predsedovi úradu zástupcov na vymenovanie za èlenov dozornej rady,
b) zaujíma stanoviská k dlhodobému plánu a koncepcii rozvoja Slovenskej národnej akreditaènej sluby
predkladaných riadite¾om a k iným návrhom a materiálom, ak o to poiada riadite¾,
c) predkladá odporúèania a návrhy na zlepenie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody riadite¾ovi a predsedovi úradu,
d) navrhuje kritériá na výber, vymenovanie, kolenie
a monitoring pre èlenov posudzovacej skupiny
a hodnotiacej komisie a pre odborníkov,
e) navrhuje zriadenie poradných orgánov riadite¾a pôsobiacich v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
f) sleduje dodriavanie zásady nestrannosti, nezávislosti a spo¾ahlivosti Slovenskou národnou akreditaènou slubou,
g) sleduje súlad èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby s medzinárodne uznávanými princípmi
v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
poiadavkami a postupmi urèovanými technickými
normami a odporúèaniami medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.
(3) Zloenie, èinnos a organizaèné zabezpeèenie Slovenskej akreditaènej rady upraví tatút a rokovací poriadok, ktorý schva¾uje riadite¾.
(4) Funkcia èlena Slovenskej akreditaènej rady je
èestná funkcia.
§ 19
Odplatnos akreditaèných sluieb
(1) Slovenská národná akreditaèná sluba vykonáva
svoju èinnos odplatne v súlade s osobitným predpisom.16)
(2) Výka platby za poskytované akreditaèné sluby
zahàòa náklady vynaloené akreditaèným orgánom pri
vykonávaní jednotlivých úkonov poskytovaných akreditaèných sluieb a je vypoèítaná verejne prístupným
spôsobom.
15

)
)
17
)
18
)
16
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(3) iadate¾ alebo akreditovaná osoba je povinná
uhradi platbu za poskytované akreditaèné sluby.
(4) Platba za poskytované akreditaèné sluby je uhrádzaná za podmienok urèených akreditaèným orgánom.
Ak iadate¾ alebo akreditovaná osoba neuhradí platbu
za poskytované akreditaèné sluby za podmienok urèených akreditaèným orgánom, je povinný zaplati akreditaènému orgánu úrok z omekania.17)
§ 20
Financovanie
Slovenskej národnej akreditaènej sluby
(1) Finanèné prostriedky Slovenskej národnej akreditaènej sluby sa vedú na úètoch v tátnej pokladnici.
(2) Slovenská národná akreditaèná sluba je povinná
pouíva finanèné prostriedky v súlade s týmto zákonom.
(3) Príjmami Slovenskej národnej akreditaènej sluby sú najmä
a) platby za akreditaèné sluby poskytované Slovenskou národnou akreditaènou slubou,
b) iné príjmy prijaté v súlade so veobecne záväznými
právnymi predpismi.
(4) Príjmom Slovenskej národnej akreditaènej sluby
môe by aj príspevok zo tátneho rozpoètu na zabezpeèenie akreditácie v nových oblastiach alebo iných nesamofinancovate¾ných èinností, ktorých výkon vyplýva
z osobitného predpisu.8)
(5) Výdavkami Slovenskej národnej akreditaènej
sluby sú najmä
a) výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
b) výdavky na materiál, energie a sluby súvisiace
s èinnosou Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
c) výdavky na cestovné náhrady èlenov dozornej rady
pod¾a osobitného predpisu,12)
d) príspevky spojené s èlenstvom v medzinárodných
a regionálnych organizáciách zdruujúcich akreditaèné orgány.
§ 21
Hospodárenie
Slovenskej národnej akreditaènej sluby
(1) Na nakladanie s majetkom Slovenskej národnej
akreditaènej sluby sa vzahuje osobitný predpis.18)
(2) Slovenská národná akreditaèná sluba je povinná
svoj majetok uíva na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udriava majetok v riadnom stave, vyuíva právne prostriedky na jeho ochranu
a dba, aby nedolo k jeho pokodeniu, strate alebo
zneuitiu.

Èl. 4 ods. 11 nariadenia (ES) è. 765/2008.
Èl. 4 ods. 7 nariadenia (ES) è. 765/2008.
§ 517 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona è. 464/2002 Z. z. v znení zákona è. 581/2004 Z. z.
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(3) Slovenská národná akreditaèná sluba hospodári
s vlastnými finanènými prostriedkami pod¾a rozpoètu
na prísluný kalendárny rok. Ak rozpoèet na prísluný
kalendárny rok nebude zostavený a schválený do 31.
decembra beného roka, Slovenská národná akreditaèná sluba hospodári v období od 1. januára nasledujúceho roka a do zostavenia a schválenia rozpoètu Slovenskej
národnej
akreditaènej
sluby
pod¾a
rozpoètového provizória, ktorým je rozpoèet Slovenskej
národnej akreditaènej sluby za predchádzajúci kalendárny rok.
(4) Slovenská národná akreditaèná sluba nesmie
poskytova úvery alebo pôièky, uzatvára zmluvy o tichom spoloèenstve, akceptova alebo prijíma zmenky
ani vstupova do úverových, pôièkových alebo iných
vzahov ako ruèite¾. Rovnako nesmie prenaja nehnute¾nú vec na neurèitý èas a zabezpeèova svoje záväzky
zriadením záloného práva.
(5) Slovenská národná akreditaèná sluba zverejòuje
výroènú správu o svojej èinnosti schválenú riadite¾om
a výroènú správu o hospodárení schválenú dozornou
radou na svojej internetovej stránke.
§ 22
Rezervný fond
(1) Slovenská národná akreditaèná sluba vytvára
rezervný fond z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej úètovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, a to vo výke
najmenej 3 % z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej úètovnej závierke a do dosiahnutia
výky najmenej 20 % hodnoty majetku Slovenskej národnej akreditaènej sluby.
(2) Rezervný fond sa pouíva na
a) úhradu straty z èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
b) úhradu rozpoètom nezabezpeèených bených potrieb Slovenskej národnej akreditaènej sluby vrátane mzdových nákladov,
c) úhradu iných neplánovaných nákladov.
§ 23
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d) ïalie aktivity zamerané na investície a rozvoj Slovenskej národnej akreditaènej sluby.
§ 24
Výkon doh¾adu
(1) Úrad vykonáva doh¾ad nad dodriavaním tohto
zákona a plnením úloh akreditaèného orgánu ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.7)
(2) Na úèely výkonu doh¾adu je akreditaèný orgán povinný umoni povereným zamestnancom úradu v nevyhnutnom rozsahu vstup do priestorov, na poiadanie
predloi úplnú dokumentáciu, záznamy, doklady, písomnosti a iné podklady súvisiace s jeho èinnosou,
umoni v nevyhnutnej miere prístup do svojho informaèného systému a poskytnú informácie a potrebnú
súèinnos.
(3) Zamestnanci úradu poverení výkonom doh¾adu
sú oprávnení vyadova od zamestnancov akreditaèného orgánu súèinnos a informácie, ktoré súvisia s poskytovaním akreditaèných sluieb. Osoby vykonávajúce doh¾ad sú povinné zachováva mlèanlivos
o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone doh¾adu. Povinnos mlèanlivosti trvá aj po ukonèení ich
tátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho
vzahu alebo obdobného pracovného vzahu s úradom.
§ 25
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neoprávnene vystupuje ako akreditaèný orgán alebo
akreditovaná osoba,
b) nevráti osvedèenie o akreditácii pod¾a § 6 ods. 2
písm. g),
c) neinformuje akreditaèný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie pod¾a § 6 ods. 2 písm. f).
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) uloí úrad
pokutu do 10 000 eur a pod¾a odseku 1 písm. b) a c) do
1 000 eur.
(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva úrad.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.19)

Fond investícií a rozvoja
(1) Slovenská národná akreditaèná sluba vytvára
fond investícií a rozvoja z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej úètovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom zníeného
o vklad do rezervného fondu za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia; fond investícií a rozvoja sa vytvorí prvý raz za rok, v ktorom sa po prvý raz
dosiahne kladný výsledok hospodárenia.
(2) Fond investícií a rozvoja sa pouíva na
a) obstaranie hmotného a nehmotného majetku,
b) získavanie a rozvoj ¾udských zdrojov,
c) inovácie a rozvoj pracovných postupov,
19

§ 26
Iné správne delikty
(1) Úrad uloí pokutu
a) do 100 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe
podnikate¾ovi, ktorá neoprávnene vystupuje ako
akreditaèný orgán alebo akreditovaná osoba,
b) do 5 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe
podnikate¾ovi, ktorá nevráti osvedèenie o akreditácii
pod¾a § 6 ods. 2 písm. g),
c) do 1 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe
podnikate¾ovi, ktorá neinformuje akreditaèný orgán
o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie pod¾a
§ 6 ods. 2 písm. f).

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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(2) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa úrad dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(3) Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho
konania.
(4) Úrad uloí pokutu do výky dvojnásobku hornej
hranice pokuty uloenej právoplatným rozhodnutím
pri opakovanom poruení povinnosti pod¾a odseku 1
do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty.
(5) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 27
Spoloèné ustanovenie
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý bol k 31. decembru 2009 v správe Slovenskej národnej akreditaènej sluby, tátnej príspevkovej organizácie, prechádza 1. januárom 2010 do vlastníctva
Slovenskej národnej akreditaènej sluby, verejnoprávnej intitúcie.
(2) Rezervný fond Slovenskej národnej akreditaènej
sluby, tátnej príspevkovej organizácie, sa povauje
od 1. januára 2010 za rezervný fond Slovenskej národnej akreditaènej sluby, verejnoprávnej intitúcie.
(3) Riadite¾ Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
tátnej príspevkovej organizácie, vymenovaný do funkcie pred 1. januárom 2010 sa povauje za riadite¾a Slovenskej národnej akreditaènej sluby, verejnoprávnej
intitúcie. Jeho funkèné obdobie sa skonèí uplynutím
piatich rokov odo dòa vymenovania do funkcie. Riadite¾
predloí predsedovi úradu do 30 dní od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok
pod¾a § 12 ods. 5 a 7. Nesplnenie tejto povinnosti sa povauje za dôvod na odvolanie z funkcie pod¾a § 12
ods. 11 písm. a).
(4) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Slovenská akreditaèná rada a Slovenská národná akreditaèná sluba navrhnú predsedovi úradu kandidátov
na vymenovanie za èlenov dozornej rady do 40 dní od
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona. Predseda úradu
vymenuje èlenov dozornej rady do 60 dní od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(5) Osvedèenia o akreditácii vydané Slovenskou národnou akreditaènou slubou pred 1. januárom 2010
20
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zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2014.
(6) Konania o akreditácii, ktoré boli zaèaté a neboli
právoplatne skonèené do 1. januára 2010, sa dokonèia
pod¾a § 22 a 29 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení úèinnom do 31. decembra 2009.
(7) Ak po 1. januári 2010 vznikne dôvod na zmenu
osvedèenia o akreditácii vydaného pod¾a doterajích
predpisov,21) Slovenská národná akreditaèná sluba
rozhodne o udelení akreditácie, pozastavení akreditácie alebo zruení akreditácie pod¾a tohto zákona a rozhodnutím zároveò zruí pôvodné osvedèenie o akreditácii.
(8) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov k zamestnancom Slovenskej národnej
akreditaènej sluby, tátnej príspevkovej organizácie,
prechádzajú na Slovenskú národnú akreditaènú slubu, verejnoprávnu intitúciu, dòom jej vzniku.22)
(9) Práva a povinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby, tátnej príspevkovej organizácie, vzniknuté z jej záväzkovo-právnych vzahov a iných právnych vzahov, prechádzajú na Slovenskú národnú
akreditaènú slubu, verejnoprávnu intitúciu, dòom
jej vzniku.
Èl. II
Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
a zákona è. 254/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 22 a 29 sa vypúajú.
2. V § 32 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
3. V § 32 ods. 3 sa slová 1 a 3 nahrádzajú slovami
1 a 2.
Èl. III
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
22
) § 28 Zákonníka práce.
21

Èiastka 177

Zbierka zákonov è. 505/2009

è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z. a zákona è. 403/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 30 ods. 1 sa slovo a medzi slovami kvality
a posudzovania zhody nahrádza èiarkou a na konci
sa pripájajú tieto slová: a akreditácie orgánov posudzovania zhody.
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2. V § 30 ods. 2 sa slovo a medzi slovami kvality
a posudzovania zhody nahrádza èiarkou a na konci
sa pripájajú tieto slová: a akreditácie orgánov posudzovania zhody.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 505/2009 Z. z.

1. Vzor akreditaènej znaèky Slovenskej národnej akreditaènej sluby:
Farebná verzia:

Monochromatická verzia:

2. Vzor peèiatky Slovenskej národnej akreditaènej sluby:

3. Vyobrazenie loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby:
Farebná verzia:

Monochromatická verzia:
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4. Vysvetlivky:
4.1. Akreditaèná znaèka Slovenskej národnej akreditaènej sluby pozostáva z loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby, registraèného èísla Reg. No. xxx/x-xxx, kde prvé trojèíslie xxx je èlenské èíslo registrovaného èlena Slovenskej národnej akreditaènej sluby a druhé èíslo x-xxx je èíslo osvedèenia o akreditácii a modrého rámèeka okolo
loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby a registraèného èísla.
4.2. Logo Slovenskej národnej akreditaènej sluby a akreditaèná znaèka Slovenskej národnej akreditaènej sluby
sa môu poui vo farebnej verzii alebo v monochromatickej verzii. Pri pouití monochromatickej verzie sa odporúèa
poui èiernobiele vyhotovenie.
4.3. Definovanie povolených farieb:
CMYK

RGB

PANT

biela

0-0-0-0

255-255-255

trans. white

èervená

0-100-100-0

208-25-16

1795 C

modrá

100-80-0-0

0-49-131

288 C

èierna

100-100-100-100

0-0-0

black C

4.4. Pri reprodukcii akreditaènej znaèky Slovenskej národnej akreditaènej sluby musí by zabezpeèené, aby vnútorné pozadie znaèky ohranièenej modrým rámèekom bolo bielej farby.
4.5. Povolené je poui embosované, reliéfne a peèiatkové vyhotovenie loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby a so súhlasom Slovenskej národnej akreditaènej sluby sa môe poui embosované a reliéfne vyhotovenie akreditaènej znaèky Slovenskej národnej akreditaènej sluby.
4.6. Ve¾kos loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby a akreditaènej znaèky Slovenskej národnej akreditaènej
sluby musí by taká, aby bola zachovaná ich èitate¾nos a presnos ich reprodukcie.
4.7. Logo Slovenskej národnej akreditaènej sluby a akreditaèná znaèka Slovenskej národnej akreditaènej sluby
sú nedelite¾né. Je potrebné ich reprodukova celé a výhradne v takej podobe a v takých proporciách, ako je uvedené
v tejto prílohe.
4.8. Na vetkých dokumentoch musia by logo Slovenskej národnej akreditaènej sluby a akreditaèná znaèka Slovenskej národnej akreditaènej sluby umiestnené vo vodorovnej polohe.
4.9. Pouitý podklad alebo okolie loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby alebo akreditaènej znaèky Slovenskej národnej akreditaènej sluby nesmú zniova ich èitate¾nos. Pouité pozadie musí by jasne kontrastné.
4.10. Minimálna vo¾ná ochranná zóna okolo loga Slovenskej národnej akreditaènej sluby a akreditaènej znaèky
Slovenskej národnej akreditaènej sluby je 5 mm.
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506
ZÁKON
z 28. októbra 2009
o ochranných známkach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace
s právnou ochranou ochranných známok a konania vo
veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len
úrad).
§2
Oznaèenie, ktoré môe tvori ochrannú známku
Oznaèenie, ktoré môe tvori ochrannú známku, je
akéko¾vek oznaèenie, ktoré mono graficky znázorni
a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, èíslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto oznaèenie je
spôsobilé rozlíi tovary alebo sluby jednej osoby od
tovarov alebo sluieb inej osoby.
§3
Na úèely tohto zákona je
a) medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná
známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duevného vlastníctva (ïalej len medzinárodný register),
b) ochrannou známkou Spoloèenstva2) ochranná
známka zapísaná v registri ochranných známok
Spoloèenstva (ïalej len register Spoloèenstva),
1

c) veobecne známou známkou známka pod¾a medzinárodného dohovoru,3)
d) zahraniènou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok v táte
alebo vo vzahu k tátu, ktorý je zmluvnou stranou
medzinárodného dohovoru4) alebo èlenom Svetovej
obchodnej organizácie.5)
§4
Staria ochranná známka
Na úèely tohto zákona je starou ochrannou známkou
a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných
známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len register) so skorím právom prednosti,
b) medzinárodná ochranná známka s vyznaèením Slovenskej republiky so skorím právom prednosti,
c) ochranná známka Spoloèenstva so skorím právom
prednosti alebo so skorím právom seniority,6)
d) oznaèenie, ktoré je predmetom prihláky ochrannej
známky (ïalej len prihláka), ak bude zapísané
ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).
Dôvody zamietnutia zápisu
oznaèenia do registra
§5
(1) Do registra sa nezapíe oznaèenie, ak
a) nespåòa podmienky pod¾a § 2,
b) nemá rozliovaciu spôsobilos,
c) je tvorené výluène oznaèeniami alebo údajmi, ktoré
v obchodnom styku môu slúi na urèenie druhu,
kvality, mnostva, úèelu, hodnoty, zemepisného pô-

) Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme
14. júla 1967 (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 65/1975 Zb. v znení neskorích predpisov).
Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 267/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov).
2
) Nariadenie Rady (ES) è. 207/2009 zo dòa 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoloèenstva (Ú. v. ES L 78, 24. 3. 2009).
3
) Èl. 6bis Parískeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo
Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla
1967 (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1975 Zb. v znení vyhláky ministra zahranièných vecí è. 81/1985 Zb.).
Èl. 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duevného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o zaloení Svetovej obchodnej organizácie).
4
) Parísky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
5
) Dohoda o zaloení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 152/2000 Z. z.
o uzavretí Dohody o zaloení Svetovej obchodnej organizácie).
6
) Èl. 34 a 35 Nariadenia Rady (ES) è. 207/2009.
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vodu, prípadne èasu výroby tovarov èi poskytnutia
sluieb, alebo iných vlastností tovarov alebo sluieb,
d) je tvorené výluène oznaèeniami alebo údajmi, ktoré
sa stali obvyklými v benom jazyku alebo v zauívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
e) je tvorené výluène tvarom výrobku, ktorý vyplýva
z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na
dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
f) je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými
mravmi,
g) môe klama verejnos najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo sluieb,
h) obsahuje, bez súhlasu prísluných orgánov, oznaèenia chránené pod¾a medzinárodného dohovoru,7)
i) obsahuje oznaèenia, ktorých pouívanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
j) obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä
náboenský symbol,
k) obsahuje, bez súhlasu prísluných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, ne tie, ktoré sú chránené pod¾a medzinárodného dohovoru7) a ktoré sú
predmetom verejného záujmu,
l) je predmetom prihláky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
m) obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína
alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.
(2) Oznaèenie uvedené v odseku 1 písm. b) a d) sa zapíe do registra, ak prihlasovate¾ preukáe, e oznaèenie nadobudlo pred dòom podania prihláky, na základe jeho pouívania na území Slovenskej republiky
alebo vo vzahu k územiu Slovenskej republiky, rozliovaciu spôsobilos k tovarom alebo slubám, pre ktoré je
prihlásené.

b)

c)

d)

e)

§6
Do registra sa nezapíe oznaèenie, ak je zhodné so
starou ochrannou známkou iného prihlasovate¾a alebo majite¾a pre zhodné tovary alebo sluby; to neplatí
ak prihlasovate¾ alebo majite¾ zhodnej starej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis oznaèenia
ako ochrannej známky.

f)

§7
Oznaèenie sa nezapíe do registra na základe námietok proti zápisu oznaèenia do registra (ïalej len námietky) podaných pod¾a § 30
a) majite¾om starej ochrannej známky, ak z dôvodu
zhodnosti alebo podobnosti oznaèenia so starou
ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti
tovarov alebo sluieb, na ktoré sa oznaèenie a staria ochranná známka vzahujú, existuje pravdepodobnos zámeny na strane verejnosti; za pravdepo7

g)

dobnos zámeny sa povauje aj pravdepodobnos
asociácie so starou ochrannou známkou,
majite¾om starej ochrannej známky, ak je oznaèenie zhodné alebo podobné so starou ochrannou
známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky
a v prípade ochrannej známky Spoloèenstva na území Európskeho spoloèenstva dobré meno, ak by pouitie tohto oznaèenia na tovaroch alebo slubách,
ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staria
ochranná známka zapísaná, bez náleitého dôvodu
neoprávnene ailo z rozliovacej spôsobilosti alebo
dobrého mena starej ochrannej známky, alebo by
bolo na ujmu rozliovacej spôsobilosti starej
ochrannej známky alebo jej dobrému menu,
uívate¾om veobecne známej známky, ak je oznaèenie zhodné so veobecne známou známkou, ktorá sa
pred dòom podania prihláky oznaèenia stala pouívaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzahu k územiu Slovenskej republiky veobecne známou pre tohto uívate¾a, a tovary alebo sluby, na
ktoré sa oznaèenie a veobecne známa známka vzahujú, sú zhodné,
uívate¾om veobecne známej známky, ak z dôvodu
zhodnosti alebo podobnosti oznaèenia so veobecne
známou známkou, ktorá sa pred dòom podania prihláky oznaèenia stala pouívaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzahu k územiu Slovenskej republiky veobecne známou pre tohto
uívate¾a, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo sluieb, na ktoré sa oznaèenie a veobecne známa
známka vzahujú, existuje pravdepodobnos zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnos zámeny
sa povauje aj pravdepodobnos asociácie so veobecne známou známkou,
majite¾om zahraniènej ochrannej známky, ak prihlasovate¾, ktorý je alebo bol na území Slovenskej republiky obchodným zástupcom majite¾a zahraniènej ochrannej známky alebo jeho zástupcom na
základe iného právneho vzahu (ïalej len obchodný
zástupca), poiadal o zápis oznaèenia do registra vo
svojom mene bez súhlasu jej majite¾a; to neplatí, ak
mal obchodný zástupca na takéto konanie oprávnený dôvod,
uívate¾om nezapísaného oznaèenia alebo iného
oznaèenia pouívaného v obchodnom styku, ak je
oznaèenie zhodné alebo podobné s nezapísaným
oznaèením alebo iným oznaèením pouívaným v obchodnom styku, ktoré týmto pouívaním na území
Slovenskej republiky alebo vo vzahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozliovaciu spôsobilos pre zhodné alebo podobné tovary alebo sluby
pouívate¾a pred dòom podania prihláky a takéto
oznaèenie nemá iba miestny dosah,
fyzickou osobou, ak by sa pouitím takéhoto oznaèenia mohlo zasiahnu do jej práv na ochranu
osobnosti9) alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatòova právo na ochranu osobnosti,

) Èl. 6ter Parískeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
) Napríklad § 1b zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona è. 453/2001 Z. z.
9
) § 11 a 16 Obèianskeho zákonníka.
8
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h) majite¾om skorieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by pouitím tohto oznaèenia mohli by tieto
práva dotknuté,
i) osobou, ktorej práva k autorskému dielu by pouitím tohto oznaèenia mohli by dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dòom podania prihláky.

alebo sluieb, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní
diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, e v diele
je reprodukovaná ochranná známka.

PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY

(7) Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na
meno obchodného zástupcu majite¾a zahraniènej
ochrannej známky bez jeho súhlasu, má majite¾ zahraniènej ochrannej známky právo zakáza mu pouívanie
tejto známky; to neplatí ak mal obchodný zástupca na
svoje konanie oprávnený dôvod.

§8

(8) Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.11)

DRUHÁ ÈAS

(1) Majite¾ ochrannej známky má výluèné právo pouíva ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so
slubami, pre ktoré je zapísaná. Majite¾ ochrannej
známky je oprávnený pouíva spolu s ochrannou
známkou znaèku ®.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu
majite¾a ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku pouíva oznaèenie
a) zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo sluby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná
známka zapísaná,
b) ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti
s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti
tovarov alebo sluieb existuje pravdepodobnos zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnos zámeny sa povauje aj pravdepodobnos asociácie medzi ochrannou známkou a oznaèením,
c) zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá
má na území Slovenskej republiky dobré meno
a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo sluby, ak by pouívanie tohto oznaèenia
bez náleitého dôvodu neoprávnene ailo z rozliovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej
známky alebo by bolo na ujmu rozliovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.
(3) Na pouívanie oznaèenia pod¾a odseku 2 sa primerane vzahuje § 9 ods. 2.
(4) Ak dolo k neoprávnenému zásahu do práv
z ochrannej známky, majite¾ ochrannej známky má
právo domáha sa, aby poruenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môe sa domáha primeraného zadosuèinenia,
ktorým môe by aj peòané plnenie. Právo na vydanie
bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu kody
tým nie sú dotknuté.
(5) Majite¾ ochrannej známky sa môe domáha náhrady kody, ktorá mu vznikla v dôsledku konania
uskutoèneného po zverejnení prihláky a ktoré by po
zápise ochrannej známky mohlo by povaované za neoprávnený zásah do práv z ochrannej známky.
(6) Majite¾ ochrannej známky môe poadova od vydavate¾a slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná
tak, e vzbudzuje dojem, e ide o druhový názov tovarov
10
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Pouívanie ochrannej známky
§9
(1) Pouívaním ochrannej známky je pouívanie jej
majite¾om v spojení s tovarmi alebo slubami, pre ktoré
je zapísaná.
(2) Pouívanie ochrannej známky pod¾a odseku 1 je
najmä
a) umiestòovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,
b) ponuka alebo uvádzanie na trh takto oznaèených tovarov alebo skladovanie na tieto úèely, alebo ponuka
èi poskytovanie takto oznaèených sluieb,
c) dovoz alebo vývoz takto oznaèených tovarov,
d) pouívanie ochrannej známky v obchodnej korepondencii alebo v reklame.
(3) Za pouívanie ochrannej známky pod¾a odseku 1
sa povauje aj
a) pouívanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od
podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná,
odliuje len v prvkoch nemeniacich jej rozliovaciu
spôsobilos,
b) umiestòovanie ochrannej známky na tovaroch alebo
ich obaloch na území Slovenskej republiky výluène
na úèel vývozu.
(4) Pouívanie ochrannej známky so súhlasom majite¾a a pouívanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43)
osobou, ktorá má oprávnenie ju pouíva, sa povauje
za pouívanie majite¾om.
§ 10
(1) Ochranná známka nemôe by vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie starej ochrannej známky,
ktorá sa nepouívala skutoène poèas nepretritého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej
známky za neplatnú; to neplatí, ak má majite¾ starej
ochrannej známky na jej nepouívanie oprávnené dôvody.
(2) Ak sa staria ochranná známka skutoène pouíva
len pre niektoré tovary alebo sluby, pre ktoré bola zapísaná, môe by neskoria ochranná známka vyhláse-

) Napríklad zákon è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 469/2003 Z. z. o oznaèeniach pôvodu výrobkov
a zemepisných oznaèeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) § 11 zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
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ná za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo sluieb, pre
ktoré sa staria ochranná známka pouíva.

to zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodòujú iný
postup.

§ 11

(3) Návrhom pod¾a odseku 1 písm. d) v èasti týkajúcej
sa spôsobu znièenia predmetov nie je súd viazaný.

Právo na informácie
(1) Ak dôjde k zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo k ohrozeniu týchto práv, môe súd na návrh majite¾a ochrannej známky rozhodnú, aby ten, kto
jeho práva poruuje alebo jeho práva ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribuèných
sietí tovarov alebo sluieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo sluieb na trh.
(2) Informáciami pod¾a odseku 1 sa rozumie najmä
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo producenta, výrobcu, spracovate¾a,
skladovate¾a, distributéra, dodávate¾a, predajcu,
zamý¾aného predajcu a iných predchádzajúcich drite¾ov tovaru alebo poskytovate¾a sluieb,
b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo
objednanom mnostve a o cene prísluných tovarov
alebo sluieb.
(3) Poskytnú informácie pod¾a odsekov 1 a 2 je povinná akáko¾vek osoba, ktorá
a) má v drbe tovary poruujúce alebo ohrozujúce práva pod¾a tohto zákona,
b) vyuíva sluby, ktoré poruujú alebo ohrozujú práva
pod¾a tohto zákona,
c) poskytuje sluby vyuívané v èinnostiach spojených
s poruovaním alebo ohrozovaním práv pod¾a tohto
zákona alebo
d) bola osobou uvedenou v písmenách a) a c) oznaèená ako osoba zúèastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovarov alebo poskytovaní sluieb poruujúcich alebo ohrozujúcich práva pod¾a tohto
zákona.
(4) Právo na poskytnutie informácie nemono prizna, ak by moné následky jeho výkonu boli neprimerané závanosti následkov vyplývajúcich zo splnenia
takto uloenej povinnosti.
§ 12
(1) Na návrh majite¾a ochrannej známky súd nariadi,
aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k poruovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a) stiahnuté z obchodnej siete,
b) definitívne odstránené z obchodnej siete,
c) inak zabezpeèené spôsobom zamedzujúcim ïalie
poruovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché
odstránenie protiprávne pouitého oznaèenia na falovanom tovare sa nepovauje za opatrenie zamedzujúce ïalie poruovanie práva,
d) znièené vhodným spôsobom.
(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 sa vykonajú na náklady
poruovate¾a alebo ohrozovate¾a práv chránených tým12

) § 74 a 77 a § 102 Obèianskeho súdneho poriadku.

§ 13
(1) Pri ochrane práv pod¾a tohto zákona môe súd
predbeným opatrením12) uklada rovnaké povinnosti
ako v rozhodnutí vo veci samej, ak oneskorenie môe
oprávnenej osobe spôsobi ako napravite¾nú majetkovú èi nemajetkovú ujmu.
(2) V rozhodnutí o predbenom opatrení môe súd
aj bez návrhu uloi navrhovate¾ovi povinnos zloi peòanú zábezpeku v primeranej výke, prípadne podmieni vykonate¾nos tohto rozhodnutia zloením peòanej zábezpeky. Pri rozhodovaní o výke peòanej
zábezpeky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo
nemajetkovej ujmy, ktorá môe vzniknú odporcovi vykonaním predbeného opatrenia, ako aj na majetkové
pomery navrhovate¾a; uloenie povinnosti zloi zábezpeku nesmie by podstatnou prekákou úèelného
uplatnenia práva.
(3) Súd môe na návrh odporcu rozhodnú o vydaní
peòanej zábezpeky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch odporcovi,
ak mu ujma bola spôsobená vykonaním predbeného
opatrenia a navrhovate¾ nepodal v súdom urèenej lehote návrh na zaèatie konania alebo navrhovate¾ nebol vo
veci samej úspený. Súd peòanú zábezpeku alebo jej
pomernú èas vráti navrhovate¾ovi, ak bol navrhovate¾
vo veci samej celkom alebo sèasti úspený.
(4) Ak v lehote iestich mesiacov odo dòa, keï sa odporca dozvedel o vzniku ujmy pod¾a odseku 3, nedôjde
k uplatneniu nároku na náhradu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy na súde pod¾a odseku 3 alebo k dohode úèastníkov o pouití peòanej zábezpeky, súd túto
zábezpeku navrhovate¾ovi vráti.
§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1) Majite¾ ochrannej známky nie je oprávnený zakáza tretím osobám pouíva v obchodnom styku ich
vlastné meno, priezvisko, obchodné meno alebo adresu, údaje týkajúce sa druhu, kvality, mnostva, úèelu,
hodnoty, zemepisného pôvodu, èasu výroby alebo
iných vlastností tovarov alebo sluieb a oznaèenie potrebné na urèenie úèelu tovarov, najmä ich prísluenstva alebo náhradných dielov, alebo na urèenie úèelu
sluieb za predpokladu, e tretia osoba ich pouíva
v súlade s obchodnými zvyklosami, dobrými mravmi
a pravidlami hospodárskej súae.
(2) Majite¾ ochrannej známky je povinný strpie, ak
pouívate¾ nezapísaného oznaèenia, ktoré má iba
miestny dosah, pouíva v obchodnom styku nezapísané oznaèenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou
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známkou a toto pouívanie sa zaèalo pred dòom podania prihláky a rozsah jeho pouívania sa nezmenil.
§ 15
Vyèerpanie práv z ochrannej známky
(1) Majite¾ ochrannej známky nie je oprávnený zakáza tretím osobám pouívanie jeho ochrannej známky
na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou
uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v táte tvoriacom Európsky hospodársky priestor.13)
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak má majite¾
ochrannej známky opodstatnené dôvody zakáza ïalie obchodovanie s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoril ich stav bez zavinenia
majite¾a ochrannej známky.
§ 16
Obmedzenie práv v dôsledku strpenia
(1) Majite¾ starej ochrannej známky alebo nosite¾
iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený iada vyhlásenie neskorej ochrannej známky za
neplatnú alebo bráni v jej ïalom pouívaní pre tovary
alebo sluby, pre ktoré sa táto neskoria ochranná
známka pouíva, ak strpel jej pouívanie poèas piatich
po sebe nasledujúcich rokov, prièom si bol tohto pouívania vedomý; to neplatí, ak prihláka neskorej
ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
(2) Majite¾ neskorej ochrannej známky nie je oprávnený bráni pouívaniu starej ochrannej známky alebo iných práv pod¾a odseku 1, a to ani v prípade, ak majite¾ starej ochrannej známky alebo nosite¾ iných práv
pod¾a odseku 1 strpel pouívanie neskorej ochrannej
známky poèas piatich po sebe nasledujúcich rokov.
§ 17
Prevod ochrannej známky
(1) Ochrannú známku mono previes na inú osobu
pre vetky tovary alebo sluby, pre ktoré je ochranná
známka zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Zmluva
o prevode ochrannej známky musí ma písomnú formu, inak je neplatná.
(2) Prevod ochrannej známky nadobúda úèinnos voèi
tretím osobám dòom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dòom úèinnosti prevodu
ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prevodu
ochrannej známky vykoná úrad na základe iadosti,
ktorú je oprávnená poda ktoráko¾vek zo zmluvných
strán.
(3) Nadobúdate¾ ochrannej známky môe vykonáva
úkony voèi úradu a po doruèení iadosti o zápis prevo13
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du ochrannej známky; ustanovenie odseku 2 tým nie je
dotknuté.
(4) iados o zápis prevodu ochrannej známky úrad
zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo
dôjs ku klamaniu verejnosti o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo sluieb, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná.
(5) Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjs
ku klamaniu verejnosti pod¾a odseku 4 len pre niektoré
tovary alebo sluby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad iados o zápis prevodu zamietne len
v rozsahu týchto tovarov alebo sluieb.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa primerane pouijú
aj na prevod práv z prihláky.
§ 18
Prechod ochrannej známky
(1) Ochranná známka prechádza na nového majite¾a
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14)
(2) Prechod ochrannej známky nadobúda úèinnos
voèi tretím osobám dòom jeho zápisu do registra. Práva
tretích osôb nadobudnuté pred dòom úèinnosti prechodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis
prechodu ochrannej známky vykoná úrad na základe
iadosti jej pôvodného majite¾a alebo jej nového majite¾a.
(3) Nový majite¾ ochrannej známky môe vykonáva
úkony voèi úradu a po doruèení iadosti o zápis prechodu; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa primerane pouijú
aj na prechod práv z prihláky.
§ 19
Majite¾ zahraniènej ochrannej známky môe poda
na súd návrh na urèenie práva na zápis zmeny majite¾a
ochrannej známky, ak bola ochranná známka zapísaná
na meno jeho obchodného zástupcu. Súd návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie
oprávnený dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na iados zapíe zmenu majite¾a
ochrannej známky.
§ 20
Licenèná zmluva
(1) Majite¾ ochrannej známky môe udeli inej osobe
oprávnenie na pouívanie ochrannej známky pre niektoré alebo vetky tovary alebo sluby, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná (ïalej len licencia) licenènou zmluvou.

) Dohoda o úèasti Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore
(oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 266/2004 Z. z.), Dohoda o úèasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a tyri súvisiace dohody (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 122/2008 Z. z.).
14
) Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Obèianskeho zákonníka, zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích
predpisov.
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(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon práv z licenènej zmluvy sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.15)
(3) Licenèná zmluva nadobúda úèinnos voèi tretím
osobám dòom jej zápisu do registra. Zápis licenènej
zmluvy do registra vykoná úrad na základe iadosti,
ktorú je oprávnená poda ktoráko¾vek zo zmluvných
strán. Ak licenèná zmluva neustanovuje inak, platí, e
majite¾ ochrannej známky môe udeli licenciu ïalím
osobám a môe ochrannú známku sám pouíva.
(4) Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených
týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdate¾ovi licencie rovnaké práva ako majite¾ovi
ochrannej známky.
(5) Majite¾ ochrannej známky sa môe domáha svojich práv z ochrannej známky voèi nadobúdate¾ovi licencie len v prípade, ak nadobúdate¾ licencie poruí
ustanovenia licenènej zmluvy o jej trvaní, o podobe,
v ktorej sa môe ochranná známka pouíva, o rozsahu
tovarov alebo sluieb, pre ktoré bola licencia poskytnutá, o území, na ktorom môe by ochranná známka pouívaná alebo o kvalite tovarov alebo kvalite sluieb vyrobených alebo poskytnutých nadobúdate¾om licencie.
§ 21
Záloné právo
(1) Ochranná známka môe by predmetom záloného práva.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon záloného práva sa vzahujú ustanovenia
osobitného predpisu.16)
(3) Zmluva o zriadení záloného práva musí ma písomnú formu, inak je neplatná.
(4) Úrad na iados záloného verite¾a alebo záloného dlníka vykoná zápis o zriadení alebo zániku záloného práva k ochrannej známke do registra.
(5) Záloné právo k ochrannej známke vzniká dòom
jeho zápisu do registra.
§ 22
Platnos a obnova zápisu ochrannej známky
(1) Platnos zápisu ochrannej známky je desa rokov
odo dòa podania prihláky.
(2) Na základe iadosti majite¾a ochrannej známky
alebo záloného verite¾a úrad platnos zápisu ochrannej známky obnoví na ïalích desa rokov. Obnova zápisu ochrannej známky nadobúda úèinnos dòom nasledujúcim po dni uplynutia platnosti zápisu
ochrannej známky.
(3) iados o obnovu zápisu ochrannej známky mono poda najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. Ak iados o obnovu zápisu ochrannej známky nie
je podaná najneskôr v posledný deò platnosti zápisu
ochrannej známky, platí, e iados o obnovu zápisu
15
16

) § 508 a 515 Obchodného zákonníka.
) § 151a a 151md a § 552 Obèianskeho zákonníka.
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nebola podaná; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.
(4) Ak iados o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, mono poda
iados o obnovu zápisu ochrannej známky v dodatoènej lehote iestich mesiacov, ktorá zaèína plynú dòom
nasledujúcim po dni, keï pod¾a odseku 3 mala by iados o obnovu zápisu ochrannej známky najneskôr podaná.
(5) Ak je iados o obnovu zápisu ochrannej známky
podaná len pre niektoré tovary alebo sluby, pre ktoré
je ochranná známka zapísaná, úrad platnos jej zápisu
obnoví len pre tieto tovary alebo sluby.
§ 23
Zánik ochrannej známky
(1) Ochranná známka zanikne dòom
a) skonèenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná
iados o obnovu zápisu,
b) úèinnosti vzdania sa ochrannej známky majite¾om;
vzdanie sa ochrannej známky nadobúda úèinnos
dòom, ktorý je v oznámení o vzdaní sa ochrannej
známky uvedený ako deò, ku ktorému sa majite¾
ochrannej známky vzdáva; ak tento deò v oznámení
uvedený nie je, vzdanie sa ochrannej známky nadobúda úèinnos dòom doruèenia oznámenia úradu
alebo
c) úèinnosti zruenia ochrannej známky.
(2) Vzdanie sa ochrannej známky, ku ktorej sú viazané práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne
úèinnos dòom predloenia písomného súhlasu osoby,
ktorej práva alebo právom chránené záujmy môu by
zánikom ochrannej známky dotknuté, alebo dòom, keï
majite¾ ochrannej známky doloí zánik týchto práv.
TRETIA ÈAS
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 24
Prihláka
(1) O zápis ochrannej známky do registra sa iada
prihlákou podanou na úrade.
(2) Prihláka obsahuje
a) iados o zápis oznaèenia ako ochrannej známky,
b) identifikaèné údaje prihlasovate¾a,
c) identifikaèné údaje zástupcu prihlasovate¾a, ak je
prihlasovate¾ zastúpený,
d) znenie alebo zrete¾né a reprodukciu umoòujúce vyobrazenie prihlasovaného oznaèenia, v prípade trojrozmerného oznaèenia jeho ploné vyobrazenie,
e) zoznam tovarov alebo sluieb, pre ktoré má by
oznaèenie zapísané ako ochranná známka,
f) podpis prihlasovate¾a alebo jeho zástupcu.
(3) V zozname pod¾a odseku 2 písm. e) sa tovary alebo

Strana 3872

Zbierka zákonov è. 506/2009

sluby uvedú v zatriedení pod¾a medzinárodnej
dohody17) spolu s prísluným èíslom triedy.
(4) Prihláka sa môe týka len jedného oznaèenia.
§ 25
Deò podania prihláky
(1) Dòom podania prihláky je deò doruèenia podania úradu, ktoré obsahuje
a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovate¾a, e
iada o zápis ochrannej známky,
b) údaje umoòujúce identifikáciu prihlasovate¾a
a styk s prihlasovate¾om alebo jeho zástupcom a
c) náleitosti pod¾a § 24 ods. 2 písm. d) a e) okrem uvedenia zatriedenia pod¾a § 24 ods. 3.
(2) Ak podanie neobsahuje údaje a náleitosti pod¾a
odseku 1, úrad prihlasovate¾a vyzve, v lehote, ktorá nemôe by kratia ako dva mesiace, na ich doplnenie.
V tomto prípade je dòom podania prihláky deò doruèenia podania, ktorým prihlasovate¾ tieto údaje a náleitosti doplnil, inak sa prihláka povauje za nepodanú.
§ 26
Právo prednosti
(1) Prihlasovate¾ovi vzniká právo prednosti pred kadým, kto podá neskôr prihláku obsahujúcu zhodné
alebo podobné oznaèenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo sluby
a) odo dòa podania prihláky pod¾a § 25 alebo
b) odo dòa práva prednosti pod¾a medzinárodného
dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihláky tejto
ochrannej známky.
(2) Právo prednosti pod¾a odseku 1 písm. b) musí prihlasovate¾ uplatni u v prihláke a do troch mesiacov
od jej podania toto právo preukáza dokladom o práve
prednosti,18) inak sa na právo prednosti neprihliada.
Toto právo mono uplatni, len ak prvá prihláka tejto
ochrannej známky bola podaná v táte alebo vo vzahu
k tátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného
dohovoru4) alebo ktorý je èlenom Svetovej obchodnej
organizácie;5) inak toto právo mono uplatni len vtedy,
ak je splnená podmienka vzájomnosti.
(3) Ak si prihlasovate¾ uplatòuje právo prednosti
pod¾a odseku 1 písm. b), uvedie v prihláke èíslo a dátum podania prihláky ochrannej známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a tát, v ktorom bola táto prihláka podaná. Ak si prihlasovate¾ uplatòuje právo
prednosti z nieko¾kých prihláok, musí pre kadý tovar
alebo slubu uvies, z ktorej prihláky si právo prednosti uplatòuje.
(4) Právo prednosti pod¾a odseku 1 písm. b) sa vzahuje aj na sluby.
(5) Na základe iadosti prihlasovate¾a úrad prihlasovate¾ovi vydá doklad o práve prednosti.
17
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§ 27
Úprava oznaèenia a rozdelenie prihláky
(1) Na iados prihlasovate¾a úrad povolí úpravu
oznaèenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého
pobytu èi miesta podnikania, ak ich zmena nastala po
podaní prihláky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v oznaèení do súladu so skutoènosou bez
toho, aby zmenila celkový charakter oznaèenia. Iné
zmeny v oznaèení nie sú po podaní prihláky prípustné. Ak sa oznaèenie upraví po zverejnení prihláky, prihláka sa opätovne zverejní s upraveným oznaèením.
(2) Po podaní prihláky môe prihlasovate¾ zúi zoznam tovarov alebo sluieb, pre ktoré sa má oznaèenie
zapísa; takéto zúenie nemono vzia spä. Rozírenie
zoznamu tovarov alebo sluieb, pre ktoré sa má oznaèenie zapísa, nie je prípustné.
(3) Prihlasovate¾ je a do zápisu oznaèenia do registra
oprávnený rozdeli prihláku obsahujúcu v zozname
viac ako jeden tovar alebo slubu tak, e z prihláky vyjme niektoré tovary alebo sluby do jednej alebo viacerých samostatných prihláok. Právo prednosti a deò
podania z pôvodnej prihláky sa zachovajú aj pre rozdelené prihláky.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane pouijú
aj na ochrannú známku.
§ 28
Prieskum a zverejnenie prihláky
(1) Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, èi prihláka spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2) Ak prihláka nespåòa podmienky pod¾a § 24 ods. 2
a 4, úrad vyzve prihlasovate¾a, aby nedostatky v urèenej lehote odstránil. Ak prihlasovate¾ v urèenej lehote
nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláke zastaví. Na túto skutoènos musí úrad prihlasovate¾a vo
výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorni.
(3) Ak oznaèenie nie je spôsobilé na zápis pod¾a § 5
alebo 6, úrad prihláku zamietne. Pred rozhodnutím
o zamietnutí prihláky úrad musí umoni prihlasovate¾ovi vyjadri sa k dôvodom, na ktorých základe sa má
prihláka zamietnu.
(4) Ak sa dôvody na zamietnutie prihláky pod¾a odseku 3 týkajú len urèitej èasti tovarov alebo sluieb,
úrad prihláku zamietne len pre tieto tovary alebo sluby.
(5) Ak konanie o prihláke nebolo zastavené pod¾a
odseku 2 alebo ak prihláka nebola zamietnutá pod¾a
odseku 3, úrad prihláku zverejní vo Vestníku Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej
len vestník).

) Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a sluieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967
a v eneve 13. mája 1977 (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 118/1979 Zb. v znení vyhláky ministra zahranièných vecí
è. 77/1985 Zb.).
18
) Èl. 4 písm. D ods. 3 Parískeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
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§ 29

§ 33

Pripomienky proti zápisu oznaèenia do registra

Zápis ochrannej známky

(1) Kadý môe a do zápisu oznaèenia do registra
poda písomné pripomienky proti zápisu oznaèenia do
registra z dôvodov pod¾a § 5 alebo 6; na pripomienky
úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise oznaèenia do
registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je
úèastníkom konania o prihláke ochrannej známky.

(1) Ak sú splnené podmienky na zápis oznaèenia do
registra a konanie o prihláke nebolo zastavené, v lehote pod¾a § 30 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skonèilo právoplatným rozhodnutím
úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok,
úrad oznaèenie zapíe do registra.

(2) Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovate¾a,
ktorý sa k nim môe v urèenej lehote vyjadri. Prihlasovate¾a a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

(2) Úèinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dòom zápisu oznaèenia do registra. Týmto
dòom sa prihlasovate¾ stáva majite¾om ochrannej
známky; majite¾ovi vydá úrad osvedèenie o zápise
ochrannej známky do registra.

Námietky

(3) Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad
vo vestníku.

§ 30

§ 34

Po zverejnení prihláky vo vestníku môe osoba uvedená v § 7 (ïalej len namietate¾) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia poda námietky z dôvodov pod¾a § 7. Námietky musia by odôvodnené a doloené
dôkazmi. Na doplnenie a rozírenie námietok a na dôkazy predloené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
§ 31
(1) Ak námietky neboli podané riadne a vèas pod¾a
§ 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie
o zastavení konania úrad doruèí namietate¾ovi.
(2) Ak úrad konanie o námietkach nezastaví pod¾a
odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovate¾a
a vyzve ho, aby sa k nim v urèenej lehote vyjadril.
(3) Ak sa prihlasovate¾ k námietkam nevyjadrí v lehote pod¾a odseku 2, úrad konanie o prihláke v rozsahu
podaných námietok zastaví. Na tento následok musí
úrad prihlasovate¾a vo výzve na vyjadrenie k námietkam upozorni. Rozhodnutie o zastavení konania o prihláke úrad doruèí prihlasovate¾ovi a namietate¾ovi.
(4) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol
dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie
o zastavení konania o námietkach úrad doruèí prihlasovate¾ovi a namietate¾ovi.
§ 32
(1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovate¾
vyjadril, úrad preskúma, èi zápisu oznaèenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov pod¾a § 7.
(2) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, e zápisu
oznaèenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených pod¾a § 7, prihláku zamietne. Ak sa dôvody na
zamietnutie prihláky týkajú len urèitej èasti tovarov
alebo sluieb, úrad prihláku zamietne len pre tieto tovary alebo sluby.
(3) Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu
dôvodov uplatnených pod¾a § 7, námietky zamietne.

Zruenie ochrannej známky
(1) Úrad na návrh tretej osoby zruí ochrannú známku, ak
a) na území Slovenskej republiky nebola skutoène pouívaná pre tovary alebo sluby, pre ktoré je zapísaná poèas nepretritého obdobia najmenej piatich rokov; ak majite¾ ochrannej známky nepreukáe opak
alebo nemá na jej nepouívanie oprávnené dôvody,
platí, e ochranná známka sa na území Slovenskej
republiky nepouívala poèas piatich po sebe idúcich
rokov. Úrad ochrannú známku nezruí, ak sa
ochranná známka medzi uplynutím tohto päroèného obdobia a podaním návrhu na jej zruenie zaèala
skutoène pouíva alebo sa jej pouívanie obnovilo;
na pouívanie ochrannej známky, ktoré sa zaèalo
alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním
návrhu na zruenie ochrannej známky, prièom táto
lehota zaèala plynú a po uplynutí nepretritého
päroèného obdobia nepouívania, sa vak neprihliada, ak prípravy na toto pouívanie zaèali a potom, ako sa majite¾ ochrannej známky dozvedel, e
môe by podaný návrh na jej zruenie,
b) sa ochranná známka v dôsledku èinnosti alebo neèinnosti majite¾a stala obvyklým pomenovaním pre
tovary alebo sluby, pre ktoré je zapísaná,
c) ochranná známka môe v dôsledku spôsobu jej pouívania majite¾om alebo treou osobou so súhlasom
majite¾a vo vzahu k tovarom alebo slubám, pre
ktoré je zapísaná, klama verejnos najmä o povahe,
kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov
alebo sluieb.
(2) Úrad na návrh dotknutej osoby zruí ochrannú
známku na základe súdneho rozhodnutia, pod¾a ktorého
a) ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko
alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej
pseudonym poruuje práva na ochranu osobnosti,
b) ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje do jej dobrej povesti,
c) ochranná známka zasahuje do starích práv na autorské dielo,
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d) pouitie tejto ochrannej známky je nekalé súané
konanie.19)
(3) Návrh na zruenie ochrannej známky pod¾a odseku 2 musí by podaný v lehote iestich mesiacov odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(4) Ak sa dôvod na zruenie ochrannej známky týka
len urèitej èasti tovarov alebo sluieb, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná, úrad zruí ochrannú
známku len pre tieto tovary alebo sluby.
(5) Zruenie ochrannej známky je úèinné odo dòa podania návrhu na jej zruenie.
§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1) Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak
v konaní zaèatom na návrh tretej osoby alebo v konaní
z vlastného podnetu zistí, e neboli splnené podmienky
na zápis ochrannej známky do registra pod¾a predpisov
platných v èase jej zápisu.
(2) Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú
pod¾a odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1
písm. b) a d) a majite¾ ochrannej známky preukáe, e
po jej zápise do registra, v dôsledku pouívania na území Slovenskej republiky alebo vo vzahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozliovaciu spôsobilos
pre tovary alebo sluby, pre ktoré je zapísaná, pred zaèatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej
známky za neplatnú.
(3) Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na
návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov pod¾a § 7, ak sa
v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú
preukáe, e tento dôvod existuje.
(4) Úrad môe vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku pod¾a § 23 ods. 1, ak ten, kto podal
návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
preukáe právny záujem.
(5) Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa h¾adí ako keby k jej zápisu do registra nedolo.
(6) Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za
neplatnú týka len urèitej èasti tovarov alebo sluieb,
pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási
ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo sluby.
§ 36
Osobitné ustanovenia o úèinkoch zruenia
ochrannej známky alebo vyhlásenia
ochrannej známky za neplatnú
(1) Úèinky zruenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú
a) rozhodnutí vo veci poruenia práv z ochrannej
známky, ktoré nadobudli úèinnos a boli vykonané
pred nadobudnutím úèinnosti rozhodnutia o zrue19

) § 44 a 52 Obchodného zákonníka.
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ní ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej
známky za neplatnú,
b) zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím úèinnosti
rozhodnutia o zruení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred nadobudnutím úèinnosti tohto rozhodnutia; mono vak
poadova vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy.
(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednos majite¾a ochrannej známky za kodu alebo bezdôvodné obohatenie.
§ 37
Návrh na zruenie ochrannej známky a návrh na
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1) Návrh na zruenie ochrannej známky alebo návrh
na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahova odôvodnenie, ktoré je doloené dôkazmi; na
doplnenie a rozírenie odôvodnenia návrhu na zruenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie
ochrannej známky za neplatnú o ïalí dôvod sa neprihliada.
(2) Ak návrh na zruenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 1, úrad konanie o tomto návrhu zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania
úrad doruèí osobe, ktorá návrh na zruenie ochrannej
známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky
za neplatnú podala (ïalej len navrhovate¾).
(3) Ak úrad konanie o návrhu na zruenie ochrannej
známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nezastaví pod¾a odseku 2 alebo 6, vyzve
majite¾a ochrannej známky, aby sa k návrhu na zruenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie
ochrannej známky za neplatnú v urèenej lehote vyjadril.
(4) Ak sa majite¾ ochrannej známky v lehote pod¾a odseku 3 k návrhu na zruenie ochrannej známky alebo
návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne pod¾a obsahu spisu.
(5) Ak úrad v konaní o návrhu na zruenie ochrannej
známky zistí, e nie sú splnené podmienky pod¾a § 34
ods. 1 a 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie
ochrannej známky za neplatnú zistí, e nie sú splnené
podmienky pod¾a § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
úrad zamietne aj v prípade, ak na základe vyjadrenia
majite¾a neskorej ochrannej známky zistí, e sú splnené podmienky pod¾a § 10 ods. 1.
(6) Úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej
známky za neplatnú pod¾a § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doruèí navrhovate¾ovi a majite¾ovi
ochrannej známky.
(7) Spolu s návrhom na zruenie ochrannej známky
pod¾a § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie
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ochrannej známky za neplatnú pod¾a § 35 ods. 1 alebo
3 je navrhovate¾ povinný zloi kauciu 100 eur. Úrad
kauciu vráti, ak návrhu na zruenie ochrannej známky
alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie.
§ 38
Predåenie lehoty a pokraèovanie v konaní
(1) Na základe iadosti úèastníka konania o predåenie úradom urèenej lehoty na vykonanie úkonu podanej pred uplynutím tejto lehoty úrad môe lehotu predåi.
(2) Na základe iadosti úèastníka konania, ktorý
zmekal úradom urèenú lehotu na vykonanie úkonu,
môe úrad rozhodnú o pokraèovaní v konaní, ak
úèastník konania zároveò s podaním iadosti o pokraèovanie v konaní urobí zmekaný úkon; iados o pokraèovanie v konaní musí by podaná najneskôr do
dvoch mesiacov odo dòa uplynutia lehoty.
(3) iadosti pod¾a odseku 2 nemono vyhovie v prípade zmekania lehôt pod¾a § 31 ods. 2 a § 37 ods. 3.
(4) Úrad zamietne iados o predåenie lehoty alebo
iados o pokraèovanie v konaní, ktorá nespåòa podmienky pod¾a odseku 1 alebo 2 alebo jej nemono vyhovie pod¾a odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí
iadosti úrad umoní iadate¾ovi vyjadri sa k zisteným
dôvodom, na ktorých základe má by iados zamietnutá.
(5) Ak úrad vyhovie iadosti o pokraèovanie v konaní,
právne úèinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmekania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6) Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí iadosti, ktorá spåòa podmienky pod¾a odseku 1, do dvoch
mesiacov od jej doruèenia, platí, e iadosti bolo vyhovené.
§ 39
Uvedenie do predolého stavu
(1) Na základe iadosti úèastníka konania, ktorý napriek náleitej starostlivosti, ktorú si vyadovali okolnosti, zmekal zákonnú alebo úradom urèenú lehotu
na vykonanie úkonu, prièom následkom nevykonania
tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného
práva, môe úrad rozhodnú o uvedení do predolého
stavu, ak úèastník konania zároveò s podaním tejto
iadosti urobí zmekaný úkon; iados o uvedenie do
predolého stavu musí by podaná do dvoch mesiacov
od zániku prekáky, pre ktorú úèastník konania nemohol úkon vykona, najneskôr vak do 12 mesiacov od
uplynutia zmekanej lehoty a v prípade zmekania lehoty na podanie iadosti o predåenie platnosti zápisu
ochrannej známky najneskôr do iestich mesiacov od
uplynutia zmekanej dodatoènej lehoty pod¾a § 22
ods. 4.
(2) Úèastník konania je povinný v lehotách pod¾a odseku 1 iados o uvedenie do predolého stavu odôvodni, uvies skutoènosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu
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a deò zániku prekáky, pre ktorú úkon nemohol vykona.
(3) Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia pod¾a odseku 2, úrad vyzve iadate¾a, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4) iadosti o uvedenie do predolého stavu nemono
vyhovie v prípade zmekania lehôt na
a) podanie iadosti o pokraèovanie v konaní pod¾a § 38
ods. 2 a iadosti o uvedenie do predolého stavu pod¾a odseku 1,
b) uplatnenie a preukázanie práva prednosti pod¾a
§ 26 ods. 2,
c) podanie námietok pod¾a § 30,
d) podanie rozkladu pod¾a § 40 ods. 1,
e) vykonanie úkonov pod¾a § 22 ods. 3, § 31 ods. 2, § 34
ods. 3, § 37 ods. 3 a § 40 ods. 3.
(5) Úrad zamietne iados o uvedenie do predolého
stavu, ktorá nespåòa podmienky pod¾a odsekov 1 a 2
alebo jej nemono vyhovie pod¾a odseku 4, alebo ak
iadate¾ nepreukáe svoje tvrdenia pod¾a odseku 3;
pred rozhodnutím o zamietnutí iadosti úrad umoní
iadate¾ovi vyjadri sa k zisteným dôvodom, na ktorých
základe má by iados zamietnutá.
(6) Ak úrad vyhovie iadosti o uvedenie do predolého
stavu, právne úèinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmekania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
§ 40
Rozklad
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu mono poda rozklad v lehote 30 dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia; vèas podaný rozklad má
odkladný úèinok.
(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho
rozsahom; to neplatí
a) vo veciach, v ktorých mono zaèa konanie z vlastného podnetu,
b) vo veciach spoloèných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých úèastníkov konania na jednej strane.
(3) Odôvodnenie rozkladu musí by podané do jedného mesiaca odo dòa podania rozkladu. V prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v tejto lehote úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj
v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu.
(4) Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a) vyhovené iadosti o pokraèovanie v konaní alebo iadosti o uvedenie do predolého stavu,
b) zastavené konanie pod¾a § 51 ods. 8 alebo ktorým
bolo zastavené konanie o rozklade pod¾a odseku 3.
§ 41
Register
(1) Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihlákach
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a ochranných známkach. Register je verejný a kadý
má právo do neho nahliadnu.
(2) Údaje zapísané v registri sa povaujú za platné,
kým nie je rozhodnutím prísluného orgánu urèené
inak.
(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu
z právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia prísluného orgánu úrad po doruèení rozhodnutia opatreného
dolokou právoplatnosti a vykonate¾nosti bezodkladne
vyznaèí v registri.
§ 42
Vestník
Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejòuje a oznamuje
skutoènosti týkajúce sa prihláok a ochranných známok, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej
povahy.
TVRTÁ ÈAS
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§ 45
Osobitné ustanovenia o právach
z kolektívnej ochrannej známky
(1) Výluèné právo pouíva kolektívnu ochrannú
známku pre tovary alebo sluby, pre ktoré je kolektívna
ochranná známka zapísaná, majú èlenovia zdruenia
uvedení v zozname pod¾a § 44 ods. 2 písm. b).
(2) Kolektívnu ochrannú známku nemono previes
na iného majite¾a, nemôe by predmetom licencie ani
záloného práva.
(3) Okrem prípadov uvedených v § 34 úrad zruí kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak èlenovia zdruenia zásadným spôsobom poruujú zmluvu o pouívaní alebo ak zdruenie zanikne.
PIATA ÈAS
MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA
A OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOÈENSTVA

KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA

Zápis medzinárodnej ochrannej známky

§ 43

§ 46

(1) Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíi tovary alebo sluby pochádzajúce
od èlenov zdruenia fyzických osôb alebo právnických
osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ïalej len zdruenie), od tovarov alebo sluieb iných osôb.

Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na
území Slovenskej republiky alebo je tátnym prísluníkom Slovenskej republiky, môe poiada prostredníctvom úradu o zápis medzinárodnej ochrannej známky
do medzinárodného registra alebo o zapísanie zmien
týkajúcich sa zápisu medzinárodnej ochrannej známky
v medzinárodnom registri pod¾a medzinárodného dohovoru.1)

(2) Ak nie je ustanovené inak, platia pre prihláku
kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej
ochrannej známky, jej zánik, ako aj na konanie vo veci
zruenia kolektívnej ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú primerane ustanovenia tohto zákona.
(3) Na konanie o prihláke kolektívnej ochrannej
známky sa vzahujú ustanovenia § 28 a 32.
(4) Podmienky pouívania kolektívnej ochrannej
známky vrátane sankcií za ich poruenie sa urèia písomnou zmluvou o pouívaní kolektívnej ochrannej
známky uzatvorenej medzi vetkými èlenmi zdruenia
(ïalej len zmluva o pouívaní).
§ 44
Osobitné ustanovenia
o prihláke kolektívnej ochrannej známky
(1) Prihláku kolektívnej ochrannej známky môe
ako prihlasovate¾ poda zdruenie.
(2) Prihláka kolektívnej ochrannej známky okrem
náleitostí uvedených v § 24 ods. 2 a 3 musí obsahova
a) zmluvu o pouívaní,
b) zoznam èlenov zdruenia vrátane ich identifikaèných údajov, ktorí môu kolektívnu ochrannú
známku pouíva.
(3) Úrad na iados zdruenia zapíe do registra zmenu v zozname pod¾a odseku 2 písm. b).

§ 47
(1) Odo dòa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznaèená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dòa územného rozírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre
Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý úèinok
ako národná prihláka.
(2) Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznaèená Slovenská republika, podlieha prieskumu, èi
spåòa podmienky pod¾a § 5 a 6, a podlieha aj námietkam ako národná prihláka.
(3) Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu
ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie
Slovenskej republiky zaène plynú prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duevného
vlastníctva.
(4) Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pod¾a medzinárodného
dohovoru1) alebo ak je takéto odmietnutie vzaté spä,
má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom
je vyznaèená Slovenská republika, odo dòa uvedeného
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v odseku 1 ten istý úèinok ako ochranná známka zapísaná v registri.
(5) Na úèely pouívania medzinárodnej ochrannej
známky sa za dátum zápisu povauje dátum priznania
ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie
Slovenskej republiky.
(6) Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej
známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký
úèinok ako zamietnutie národnej prihláky.
(7) Oznaèenie, ktoré je predmetom prihláky podanej
pod¾a medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíe do registra bez ïalieho konania.
Ochranná známka Spoloèenstva
§ 48
(1) Prihláku ochrannej známky Spoloèenstva mono
poda na úrade, ktorý na nej vyznaèí deò podania a do
dvoch týdòov ju odole Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.21)
(2) Zápis ochrannej známky Spoloèenstva v registri
Spoloèenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké úèinky ako zápis ochrannej známky zapísanej v registri. Práva z ochrannej známky Spoloèenstva mono
uplatni najskôr odo dòa, keï Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(3) Vykonate¾né rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu pod¾a osobitného predpisu23)
opatrí úrad potvrdením o vykonate¾nosti.24)
§ 49
Premena prihláky ochrannej známky Spoloèenstva
a premena ochrannej známky Spoloèenstva na
národnú prihláku
(1) Úrad preskúma, èi iados o zaèatie konania
o premene prihláky ochrannej známky Spoloèenstva
alebo premene ochrannej známky Spoloèenstva na národnú prihláku pod¾a osobitného predpisu25) obsahuje
a) preklad iadosti do slovenského jazyka,
b) adresu na doruèovanie na území Slovenskej republiky,
c) zrete¾né a reprodukciu umoòujúce vyobrazenie prihlasovaného oznaèenia.
(2) Ak iados o zaèatie konania o premene prihláky
ochrannej známky Spoloèenstva alebo premene
20
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ochrannej známky Spoloèenstva na národnú prihláku
nespåòa podmienky pod¾a odseku 1, úrad vyzve iadate¾a, aby v lehote, ktorá nemôe by kratia ako dva mesiace, nedostatky odstránil. Ak iadate¾ v urèenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na
tento následok musí úrad iadate¾a vo výzve upozorni.
(3) Národnej prihláke, ktorá vznikla premenou prihláky ochrannej známky Spoloèenstva alebo premenou ochrannej známky Spoloèenstva, sa prizná dátum
podania a dátum práva prednosti z tejto prihláky alebo ochrannej známky, prípadne aj právo seniority.6)
Práva z takejto národnej prihláky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri mono uplatni najskôr
odo dòa, keï Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(4) Prihláka pod¾a odseku 3 podlieha konaniu ako
národná prihláka.
§ 50
(1) Majite¾ ochrannej známky zapísanej v registri,
ktorej prihláka bola podaná v dobrej viere s právom
prednosti pred prístupom Slovenskej republiky k Európskej únii,22) má právo zakáza na území Slovenskej
republiky pouívanie ochrannej známky Spoloèenstva,
ktorej úèinky boli rozírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej republiky
k Európskej únii,22) ak
a) ochranná známka zapísaná v registri je zhodná
s ochrannou známkou Spoloèenstva, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary alebo sluby,
b) z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej
známky zapísanej v registri s ochrannou známkou
Spoloèenstva a zhodnosti alebo podobnosti tovarov
alebo sluieb, na ktoré sa obe vzahujú, existuje
pravdepodobnos zámeny na strane verejnosti; za
pravdepodobnos zámeny sa povauje aj pravdepodobnos asociácie s ochrannou známkou Spoloèenstva,
c) z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej
známky zapísanej v registri, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, s ochrannou známkou Spoloèenstva by pouitie ochrannej známky
Spoloèenstva na tovaroch alebo slubách, ktoré nie
sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri, bez náleitého dôvodu neoprávnene
ailo z rozliovacej spôsobilosti alebo dobrého mena
ochrannej známky zapísanej v registri alebo by bolo

) Èl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.
) Èl. 2 Nariadenia Rady (ES) è. 207/2009.
22
) Zmluva medzi Belgickým krá¾ovstvom, Dánskym krá¾ovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, panielskym
krá¾ovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským ve¾kovojvodstvom, Holandským krá¾ovstvom,
Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, védskym krá¾ovstvom, Spojeným krá¾ovstvom Ve¾kej Británie
a Severného Írska (èlenskými tátmi Európskej únie) a Èeskou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyskou
republikou, Litovskou republikou, Maïarskou republikou, Maltskou republikou, Po¾skou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky,
Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 185/2004 Z. z.).
23
) Èl. 86 Nariadenia Rady (ES) è. 207/2009.
24
) § 275 ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku.
25
) Èl. 113 Nariadenia Rady (ES) è. 207/2009.
21
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na ujmu rozliovacej spôsobilosti ochrannej známky
zapísanej v registri alebo jej dobrému menu.
(2) Majite¾ ochrannej známky zapísanej v registri
uvedenej v odseku 1 môe za poruenie svojich práv poadova náhradu kody, ktorá mu vznikla v dôsledku
pouívania ochrannej známky Spoloèenstva na území
Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 8
ods. 4.
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, SPLNOMOCÒOVACIE,
PRECHODNÉ A ZRUOVACIE USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 51
(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik
na území tátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru,4) alebo na území tátu, ktorý je èlenom Svetovej obchodnej organizácie,5) alebo sú tátnymi prísluníkmi tohto tátu, majú rovnaké práva
a povinnosti ako tátni prísluníci Slovenskej republiky; ak tát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je tátom, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo èlenom Svetovej obchodnej
organizácie,5) práva pod¾a tohto zákona mono prizna
len za podmienky vzájomnosti.
(2) Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia by v konaní pred
úradom zastúpené oprávneným zástupcom.26)
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzahuje na úèastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú obèanmi tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,13) a právnické osoby,
ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikate¾skej èinnosti na území tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.13)
Takýto úèastník konania je povinný oznámi úradu adresu na doruèovanie na území Slovenskej republiky.
(4) Oprávnený zástupca je povinný oznámi úradu
adresu na doruèovanie na území Slovenskej republiky.
(5) Na konanie pred úradom pod¾a tohto zákona sa
vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní27)
s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 a 34, 39, 49,
50, § 59 ods. 1 a § 60.
(6) Ak je prílohou podania kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môe poiada o predloenie originálu listiny alebo jej overenej kópie.
(7) Ak úèastník konania nevyhovie výzve úradu v urèenej lehote, úrad môe konanie zastavi. Na tento ná26

sledok musí
upozornený.
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by

úèastník

konania

vo

výzve

(8) Úrad konanie zastaví aj na iados toho, kto podal
návrh na jeho zaèatie, ak nejde o konanie, ktoré môe
úrad zaèa z vlastného podnetu. Návrh na zastavenie
konania nemono vzia spä.
(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na
úrad sa robí písomne v tátnom jazyku.28)
(10) Podanie na úrad sa môe urobi aj telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré nie je
podpísané elektronickým podpisom alebo zaruèeným
elektronickým podpisom, treba doplni v písomnej forme do jedného mesiaca, inak sa takéto podanie povauje za nepodané.
(11) Podanie sa posudzuje pod¾a jeho obsahu. Z podania musí by zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka
a èo sa ním navrhuje. Kadé podanie musí by podpísané osobou, ktorá ho podáva.
(12) Za úkony pod¾a tohto zákona sa platia poplatky
pod¾a osobitného predpisu.29)
§ 52
(1) Úèastník konania je povinný navrhnú a predloi
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy
pod¾a svojej úvahy, a to kadý dôkaz jednotlivo a vetky
dôkazy v ich vzájomných súvislostiach.
(3) Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania
a dôkazov, ktoré boli úèastníkmi konania predloené.
§ 53
Splnomocòovacie ustanovenie
Úrad veobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
a) náleitostiach prihláky,
b) náleitostiach iadosti o úpravu oznaèenia,
c) náleitostiach pripomienok proti zápisu oznaèenia
do registra,
d) náleitostiach námietok proti zápisu oznaèenia do
registra,
e) údajoch zapisovaných do registra a zverejòovaných
vo vestníku,
f) náleitostiach osvedèenia, druhopisu osvedèenia,
výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti,
g) náleitostiach iadosti o zmenu obchodného mena
alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a adresy
trvalého pobytu,

) Napríklad 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 neskorích predpisov, zákon è. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona
è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona è. 577/2001 Z. z. a zákona è. 14/2004
Z. z. v znení zákona è. 330/2007 Z. z.
27
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
28
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
29
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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h) náleitostiach iadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,
i) náleitostiach iadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra,
j) náleitostiach iadosti o zápis licenènej zmluvy do
registra a podrobnosti o náleitostiach vyhlásenia
o existencii licenènej zmluvy,
k) náleitostiach iadosti o zápis záloného práva na
ochrannú známku do registra,
l) náleitostiach iadosti o obnovu zápisu ochrannej
známky,
m) náleitostiach návrhu na zruenie ochrannej známky,
n) náleitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej
známky za neplatnú,
o) náleitostiach rozkladu,
p) vedení spisu.
§ 54
Prechodné ustanovenia
(1) Konania o prihlákach, ktoré neboli právoplatne
skonèené do úèinnosti tohto zákona, dokonèia sa pod¾a
tohto zákona s tým, e prihlasovate¾ je povinný na výzvu úradu v urèenej lehote uvies svoju prihláku do
súladu s poiadavkami tohto zákona.
(2) Práva a vzahy z ochranných známok zapísaných
do registra pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik
týchto práv a vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté
pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa
posudzujú pod¾a predpisov platných v èase ich vzniku.
Ochranná známka zapísaná do registra pod¾a predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.
(3) Ak bol pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky
pod¾a doterajieho zákona, povauje sa za návrh na
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zruenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú pod¾a tohto zákona.
Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zruenie
ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu
a jeho úèinkoch sa vzahujú ustanovenia tohto zákona.
(4) Ak boli pred úèinnosou tohto zákona podané námietky pod¾a § 9 doterajieho zákona, ktoré nespåòajú
podmienky pod¾a tohto zákona, namietate¾ je povinný
da ich do súladu s podmienkami pod¾a tohto zákona
do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliada.
§ 55
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 56
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
v znení zákona è. 577/2001 Z. z., zákona
è. 14/2004 Z. z., zákona è. 344/2004 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z. a zákona è. 495/2008 Z. z.,
2. vyhláka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky è. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
v znení vyhláky è. 709/2002 Z. z.
§ 57
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 506/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov
èlenských tátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8. 11. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymoite¾nosti práv duevného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
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Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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