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563
ZÁKON
z 1. decembra 2009
o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKLADNÉ A VEOBECNÉ USTANOVENIA

dani do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak,
f) daòovým nedoplatkom dlná suma dane po lehote
splatnosti dane,
g) oznamovacou povinnosou povinnos daòového
subjektu oznamova skutoènosti alebo ich zmeny
pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS

PRVÁ HLAVA

§3

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Základné zásady správy daní

§1

(1) Pri správe daní sa postupuje pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy tátu
a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom
chránených záujmov daòových subjektov a iných osôb.

Predmet a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daòových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
(2) Pod¾a tohto zákona sa postupuje, ak osobitné
predpisy1) neustanovujú inak.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) správou daní postup súvisiaci so správnym zistením
dane a zabezpeèením úhrady dane a ïalie èinnosti
pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,1)
b) daòou daò pod¾a osobitných predpisov1) vrátane
úroku z omekania, úroku a pokuty pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov2) a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pod¾a osobitného predpisu,3)
c) daòovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje
o právach a povinnostiach daòových subjektov,
d) daòovým preplatkom suma platby, ktorá prevyuje
splatnú daò,
e) daòovou poh¾adávkou poh¾adávka správcu dane na
1

(2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej
súèinnosti s daòovým subjektom a pri vyadovaní plnenia jeho povinností pouije len také prostriedky, ktoré ho najmenej zaaujú a umoòujú pritom správne
vyrubi a vybra daò.
(3) Správca dane hodnotí dôkazy pod¾a svojej úvahy,
a to kadý dôkaz jednotlivo a vetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na vetko, èo pri
správe daní vylo najavo.
(4) Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých
povaha to neumoòuje.
(5) Správca dane je povinný vykona úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné
podmienky pre vznik alebo existenciu daòovej poh¾adávky, a to aj vtedy, ak daòový subjekt nesplnil riadne
alebo vôbec svoje povinnosti.
(6) Pri uplatòovaní osobitných predpisov pri správe
daní sa berie do úvahy skutoèný obsah právneho úkonu alebo inej skutoènosti rozhodujúcej pre vyrubenie
alebo vybratie dane.

) Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína 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.
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov, zákon è. 105/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 77 a 83 zákona è. 582/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(7) Daòové subjekty majú pri správe daní rovnaké
práva a povinnosti.

tlmoèenie, zaobstará tlmoèníka na svoje náklady
správca dane.

(8) Právom aj povinnosou daòových subjektov pri
správe daní je úzko spolupracova so správcom dane.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pouijú, ak osobitné
predpisy4) neustanovujú inak.

(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa primerane vzahujú aj na Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej
len daòové riadite¾stvo), Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len colné riadite¾stvo) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo), ak postupujú pod¾a tohto zákona alebo
osobitných predpisov.1)

(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa primerane vzahujú aj na daòové riadite¾stvo, colné riadite¾stvo a ministerstvo, ak postupujú pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)

§4

(1) Na správu daní je vecne prísluný správca dane
pod¾a osobitných predpisov.1) Ak tento zákon alebo
osobitné predpisy1) neustanovujú, ktorý správca dane
je vecne prísluný, na správu daní je vecne prísluný
daòový úrad.

Správca dane a osoby zúèastnené na správe daní
(1) Správcom dane je daòový úrad, colný úrad a obec.
(2) Osobami zúèastnenými na správe daní sú:
a) zamestnanec, ktorého zamestnávate¾om alebo sluobným úradom je daòové riadite¾stvo, colný úrad,
colné riadite¾stvo alebo obec (ïalej len zamestnanec
správcu dane),
b) druhostupòový orgán, ktorým je
1. daòové riadite¾stvo vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje správca dane, ktorým je daòový
úrad alebo obec,
2. colné riadite¾stvo vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje správca dane, ktorým je colný
úrad,
3. ministerstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhoduje daòové riadite¾stvo alebo colné riadite¾stvo,
c) daòový subjekt, ktorým je osoba, ktorej tento zákon
alebo osobitné predpisy1) ukladajú povinnosti alebo
priznávajú práva,
d) iná osoba ako daòový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti sú správou daní dotknuté.
§5
Pouívanie jazyka pri správe daní
(1) Pri správe daní sa pouíva tátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daòového
subjektu musia by v tátnom jazyku.
(2) Písomnosti daòového subjektu vyhotovené
v inom ako tátnom jazyku musia by na výzvu správcu
dane predloené spolu s úradne overeným prekladom
do tátneho jazyka.
(3) Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na tlmoèenie
v posunkovej reèi, artikulaèné tlmoèenie alebo taktilné
4

§6
Vecná príslunos

(2) Ak vzniknú pochybnosti o urèení vecnej príslunosti medzi daòovým úradom a colným úradom, rozhoduje o vecnej príslunosti ministerstvo.
§7
Miestna príslunos
(1) Miestna príslunos správcu dane sa riadi, ak
tento zákon alebo osobitné predpisy5) neustanovujú
inak, u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu6)
a u právnickej osoby jej sídlom.
(2) Ak nemono urèi miestnu príslunos pod¾a odseku 1, riadi sa miestom umiestnenia organizaènej
zloky daòového subjektu pod¾a Obchodného zákonníka,7) inak miestom, v ktorom daòový subjekt vykonáva
prevanú èas svojej èinnosti.
(3) Ak nemono urèi miestnu príslunos pod¾a odsekov 1 a 2, je prísluný Daòový úrad Bratislava, ak ide
o daò, na ktorej správu sú prísluné daòové úrady alebo Colný úrad Bratislava, ak ide o daò, na ktorej správu sú prísluné colné úrady.
(4) Ak vzniknú pochybnosti o urèení miestnej príslunosti medzi daòovými úradmi, rozhoduje o miestnej príslunosti daòové riadite¾stvo. Ak vzniknú pochybnosti o urèení miestnej príslunosti medzi colnými
úradmi, rozhoduje o miestnej príslunosti colné riadite¾stvo.
§8
Delegovanie
(1) Na návrh daòového subjektu alebo na podnet

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných menín v znení zákona è. 318/2009 Z. z., zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov, zákon
è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 106/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 582/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 34 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 558/2005 Z. z.
7
) § 7 a § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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správcu dane môe druhostupòový orgán delegova
miestnu príslunos na správu dane na iného správcu
dane, ak povauje takýto návrh za opodstatnený.
(2) Rozhodnutie o delegovaní druhostupòový orgán
doruèí daòovému subjektu a prísluným dotknutým
správcom dane. Proti tomuto rozhodnutiu nie sú prípustné opravné prostriedky.
§9
Zastupovanie
(1) Fyzická osoba, ktorá nemôe pri správe daní vystupova samostatne, musí by zastúpená svojím zákonným zástupcom. Ak opatrovník nie je ustanovený
súdom, ustanoví na úèely správy daní zástupcu rozhodnutím správca dane.
(2) Daòový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo
jeho opatrovník sa môe da zastupova zástupcom,
ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva
udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu
dane. Ak má zástupca trvalý pobyt alebo sídlo mimo
územia èlenských tátov Európskej únie a tátov, ktoré
sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát), musí si zvoli
zástupcu na doruèovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky; inak sa budú písomnosti uklada u správcu dane s úèinkami doruèenia v deò ich vydania.
(3) Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, povauje sa také plnomocenstvo za veobecné. Ak
to vyplýva z obsahu plnomocenstva, môe za zástupcu
kona aj iná osoba; na také konanie udelí zástupca inej
osobe plnomocenstvo. Konanie inej osoby sa povauje
za konanie zástupcu. V tej istej veci môe ma daòový
subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu. Ak je zástupcom právnická osoba, koná
za zástupcu jej tatutárny orgán alebo osoba, ktorú
tento orgán poveril.
(4) Plnomocenstvo je voèi správcovi dane úèinné odo
dòa jeho doruèenia správcovi dane alebo odo dòa jeho
udelenia do zápisnice u správcu dane.
(5) Odvolanie plnomocenstva daòovým subjektom
alebo výpoveï plnomocenstva zástupcom sú úèinné
odo dòa ich doruèenia správcovi dane.
(6) Daòovému subjektu, ktorého pobyt nie je známy
alebo ktorému sa nepodarilo doruèi písomnos na
známu adresu mimo územia Slovenskej republiky, ako
aj tomu, kto nemôe pri správe daní vystupova osobne, najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odòatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý trvá nepretrite aspoò tri mesiace alebo
dlhodobej choroby a nezvolil si iadneho zástupcu,
môe ustanovi zástupcu správca dane. Rozhodnutie
o ustanovení zástupcu môe správca dane vyda len
s predchádzajúcim súhlasom navrhovaného zástupcu.
(7) Zastupovanie daòového subjektu zástupcom nevyluèuje, aby správca dane vykonával úkony v nevyhnutných prípadoch s daòovým subjektom priamo
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alebo aby správca dane vyzval daòový subjekt na vykonanie niektorých úkonov. Daòový subjekt je povinný
výzve správcu dane vyhovie. Správca dane je povinný
o tomto konaní vyrozumie zástupcu daòového subjektu.
(8) Ak v tej istej veci koná daòový subjekt a ním zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, repektuje
správca dane konanie daòového subjektu.
(9) Ak urobilo nieko¾ko daòových subjektov spoloèné
podanie alebo ak vystupujú spoloène v rovnakej veci,
alebo ak sú spoluvlastníkmi veci, ktorá je predmetom
zdanenia, sú povinní zvoli si spoloèného zástupcu na
úèely správy daní. Ak tak neurobia ani na výzvu, urèí
spoloèného zástupcu správca dane a vyrozumie o tom
prísluné daòové subjekty. Proti rozhodnutiu o urèení
spoloèného zástupcu nemono poda odvolanie.
(10) Ak ide o daòový subjekt, ktorý má registraènú povinnos a ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia èlenského tátu, je povinný zvoli si zástupcu na
doruèovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky; inak sa budú písomnosti uklada u správcu dane s úèinkami doruèenia v deò ich vydania.
§ 10
Vylúèenie zástupcu
(1) Správca dane a druhostupòový orgán je oprávnený vylúèi zo správy daní zástupcu, ak dôjde k stretu so
záujmami iných daòových subjektov pri uplatòovaní
práv a pri plnení povinností pod¾a tohto zákona alebo
osobitných predpisov;1) to neplatí, ak je zástupcom daòový poradca alebo advokát.
(2) Rozhodnutie o vylúèení zástupcu sa doruèuje tomuto zástupcovi a príslunému daòovému subjektu.
Proti tomuto rozhodnutiu nemono poda odvolanie.
§ 11
Daòové tajomstvo
(1) Daòovým tajomstvom je informácia o daòovom
subjekte, ktorá sa získa pri správe daní.
(2) Daòové tajomstvo je povinný zachováva kadý,
kto sa ho dozvedel.
(3) Správca dane je povinný pouèi daòové subjekty
a iné osoby o povinnosti zachováva daòové tajomstvo
a o právnych dôsledkoch poruenia tejto povinnosti.
(4) Poruením daòového tajomstva je oznámenie alebo sprístupnenie daòového tajomstva osobe, ktorá
nemá oprávnenie oboznamova sa s daòovým tajomstvom. Osobou oprávnenou oboznamova sa s daòovým tajomstvom je správca dane a subjekty uvedené
v odseku 6.
(5) Za daòové tajomstvo sa nepovauje informácia
uvedená vo verejnom zozname alebo verejnom registri.
(6) Za poruenie daòového tajomstva sa nepovauje
oznámenie alebo sprístupnenie daòového tajomstva
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a) inému správcovi dane alebo inému zamestnancovi
toho istého správcu dane na úèely správy daní,
b) daòovému riadite¾stvu na úèely plnenia úloh pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov,8)
c) colným orgánom na úèely plnenia úloh pod¾a tohto
zákona alebo osobitného predpisu,9)
d) daòovému riadite¾stvu, colnému riadite¾stvu a ministerstvu,
1. ak sa poskytuje zoznam osôb, ktoré majú daòový
nedoplatok (ïalej len daòový dlník) so skutoènou výkou daòových nedoplatkov,
2. na úèely zapoèítania daòového nedoplatku pod¾a
§ 87,
3. na úèely pod¾a medzinárodných zmlúv10) a osobitných predpisov,11)
e) ministerstvu na úèely
1. plnenia jeho úloh pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,12)
2. posudzovania, hodnotenia a schva¾ovania tátnej
pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu tátnej pomoci,
f) zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie ministerstva, daòového riadite¾stva, colného riadite¾stva alebo správcu dane v konaní pred súdom,
g) orgánom oprávneným vykonáva kontrolu èinnosti
správcu dane alebo druhostupòového orgánu na
úèely kontroly a v súvislosti s uplatòovaním ich pôsobnosti,
h) vláde Slovenskej republiky v súvislosti s predkladaním informácie o daòových nedoplatkoch,
i) súdu na úèely súdneho konania,
j) prokuratúre, orgánom èinným v trestnom konaní
a Policajnému zboru,
k) rozhodcovskému súdu na úèely medzinárodného
zmierovacieho konania a medzinárodného rozhodcovského konania,13)
l) Národnému bezpeènostnému úradu na úèely vyko8
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návania bezpeènostných previerok pod¾a osobitného predpisu,14)
m) Slovenskej informaènej slube a Vojenskému spravodajstvu na úèely plnenia ich úloh,
n) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu na úèely pod¾a osobitného predpisu,15)
o) Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úèely spracovania údajov a na úèely plnenia
úloh pod¾a osobitného predpisu,16)
p) právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpoètovej techniky,
q) osobám riadne akreditovaným Bezpeènostným
akreditaèným orgánom Európskej komisie na úèely
údrby, obsluhy a rozvoja spojovacej siete Európskej únie CCN/CSI,11)
r) príslunému úradu zmluvného tátu pod¾a medzinárodnej zmluvy,10)
s) Európskej komisii a príslunému úradu èlenského
tátu pod¾a osobitného predpisu,11)
t) osobe, ktorej bol postúpený daòový nedoplatok pod¾a § 86 alebo ktorá zastupuje správcu dane v konkurznom konaní,
u) súdnemu exekútorovi na úèely pod¾a osobitného
predpisu,17)
v) osobe, ktorej sa doruèuje rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania v rozsahu pod¾a § 90
ods. 2,
w) zálonému verite¾ovi, ktorý má poh¾adávku zabezpeèenú záloným právom k predmetu daòovej exekúcie pod¾a § 88 ods. 11 v rozsahu potrebnom na výkon
jeho práv,
x) notárovi pri zápise skutoèností do Notárskeho centrálneho registra záloných práv,18)
y) Sociálnej poisovni a zdravotnej poisovni o skutoènostiach, ktoré súvisia s plnením ich úloh,
z) Národnej banke Slovenska na úèely výkonu doh¾adu
pod¾a osobitných predpisov,19)

) Napríklad zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach v znení zákona è. 164/2008 Z. z., zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10
) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daòovému úniku
v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie è. 238/2003 Z. z.).
11
) Napríklad zákon è. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nariadenie Rady (ES) è. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zruuje
nariadenie (EHS) è. 218/1992 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 9/zv. 1 Ú.v. EÚ L 264, 15.10.2003) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 1179/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania urèitých ustanovení smernice Rady
è. 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok týkajúcich sa urèitých poplatkov, odvodov, daní a ïalích opatrení (Ú. v.
EÚ L 319, 29. 11. 2008).
12
) Napríklad zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a o organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
13
) Napríklad Dohoda medzi Èeskou a Slovenskou Federatívnou republikou a Holandským krá¾ovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie è. 569/1992 Zb.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane
investícií (oznámenie è. 286/2007 Z. z.).
14
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
16
) Zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) § 34 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 32/2002 Z. z.
18
) § 73d a 73i zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích
predpisov.
19
) Napríklad zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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aa) úradom práce a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na úèely plnenia ich úloh,
ab) obvodným úradom na úèely plnenia ich úloh,
ac) tatistickému úradu Slovenskej republiky na úèely
vedenia tatistických registrov a tátnych tatistických zisovaní a na spracovanie údajov pod¾a poiadavky ministerstva súvisiacich s plnením úloh ministerstva vo vzahu k Európskej komisii,
ad) hlavnému kontrolórovi obce a orgánom obce, hlavnému kontrolórovi samosprávneho kraja a orgánom
vyieho územného celku v súvislosti s plnením ich
úloh,
ae) verejnému ochrancovi práv,
af) verejnému archívu na úèely plnenia povinností pri
uchovávaní písomností,
ag) predbenému správcovi na úèely plnenia jeho úloh.

b) osoba, ktorá má listiny a iné veci potrebné v súvislosti so správou daní, okrem osoby, ktorej práva
a povinnosti sú týmito úkonmi súvisiacimi so správou daní dotknuté, patrí jej náhrada hotových výdavkov spojená s ich predloením; nárok je potrebné
uplatni u správcu dane, na ktorého výzvu sa na
správe daní zúèastnila, súèasne s dokladmi, ktoré
preukazujú uplatòovaný nárok, do piatich pracovných dní od predloenia, inak tento nárok zaniká,
c) zástupca ustanovený správcom dane, patrí mu náhrada hotových výdavkov a ulého zárobku; nárok je
potrebné uplatni u správcu dane, na ktorého výzvu
sa na úkonoch súvisiacich so správou daní zúèastnil, súèasne s dokladmi, ktoré preukazujú uplatòovaný nárok do piatich pracovných dní po úkone, na
ktorom sa zúèastnil, inak tento nárok zaniká.

(7) Za poruenie daòového tajomstva sa ïalej nepovauje
a) oznámenie alebo sprístupnenie daòového tajomstva
s písomným súhlasom toho daòového subjektu, ktorého sa daòové tajomstvo týka,
b) zverejnenie zoznamov pod¾a § 52 a poskytovanie
údajov pod¾a § 53,
c) zverejnenie údajov o spáchaní daòového trestného
èinu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté a odsúdenie nebolo zahladené.

(3) O uplatòovanom nároku rozhodne prísluný
správca dane do 15 dní odo dòa ich uplatnenia; ak nárok na úhradu prizná, úhradu v prospech oprávneného
poukáe správca dane v uvedenej lehote.

(8) Na úèely pod¾a odseku 6 oznamuje alebo sprístupòuje daòové tajomstvo
a) riadite¾ daòového úradu alebo ním písomne poverený zamestnanec,
b) generálny riadite¾ daòového riadite¾stva alebo ním
písomne poverený zamestnanec,
c) riadite¾ colného úradu alebo ním písomne poverený
zamestnanec,
d) generálny riadite¾ colného riadite¾stva alebo ním písomne poverený zamestnanec,
e) minister financií Slovenskej republiky (ïalej len minister) alebo ním písomne poverený zamestnanec,
f) starosta obce alebo ním písomne poverený zamestnanec.

(4) Ak správca dane uhradil náklady pod¾a odseku 2,
ktoré vznikli v dôsledku neèinnosti alebo nesplnenia
zákonných povinností daòového subjektu alebo inej
osoby, môe správca dane rozhodnutím uloi povinnos daòovému subjektu alebo inej osobe tieto náklady
uhradi. Náhrada nákladov je splatná do 15 dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa primerane vzahujú aj na daòové riadite¾stvo, colné riadite¾stvo a ministerstvo, ak postupujú pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)
DRUHÁ HLAVA
PODANIA
Spôsob podania
§ 13

(9) Na úèely pod¾a odseku 6 písm. g), i) a k) je oprávnený oznámi daòové tajomstvo aj bývalý zamestnanec
správcu dane.

(1) Podanie mono urobi písomne alebo ústne do zápisnice.

§ 12

(2) Písomné podanie musí by podpísané osobou,
ktorá ho podáva.

Náklady správy daní
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, náklady, ktoré
vzniknú pri správe daní, uhrádza prísluný správca
dane okrem nákladov, ktoré vznikli daòovému subjektu.
(2) Ak sa na výzvu správcu dane zúèastní na úkonoch súvisiacich so správou daní
a) svedok, patrí mu náhrada hotových výdavkov a ulého zárobku; nárok je potrebné uplatni u správcu
dane, na ktorého výzvu sa na správe daní zúèastnil,
súèasne s dokladmi, ktoré preukazujú uplatòovaný
nárok, do piatich pracovných dní po výsluchu, inak
tento nárok zaniká,
20

(3) Z podania musí by zrejmé, kto ho podáva, v akej
veci, èo sa navrhuje a dôvody podania, ak to z povahy
podania vyplýva.
(4) Podanie sa podáva vecne príslunému orgánu. Ak
je vecne prísluným orgánom obec, podanie sa podáva
miestne príslunému správcovi dane, ktorým je obec.
Na poiadanie musí by prijatie podania potvrdené.
(5) Podanie urobené elektronickými prostriedkami
sa podáva prostredníctvom elektronickej podate¾ne
pod¾a § 33 ods. 2 alebo prostredníctvom elektronickej
podate¾ne ústredného portálu verejnej správy a musí
by podpísané zaruèeným elektronickým podpisom20)
osoby, ktorá ho podáva.

) § 2 písm. y) a § 4 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(6) Podanie urobené elektronickými prostriedkami,
ak nebolo podané spôsobom pod¾a odseku 5, alebo podanie urobené telefaxom je potrebné doruèi aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania
podania urobeného elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, inak sa povauje za nedoruèené.

podáva sa v predpísanej forme. Prílohou daòového priznania, ak tak ustanovuje osobitný predpis, sú doklady
preukazujúce tvrdenia uvedené v daòovom priznaní.

(7) Na podanie urobené elektronickými prostriedkami sa primerane vzahuje § 33. Takéto podanie sa povauje za doruèené dòom jeho prijatia do elektronickej
podate¾ne, o èom sa zale potvrdenie do elektronickej
osobnej schránky daòového subjektu.

§ 16

(8) Ak má podanie nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, vyzve prísluný orgán daòový
subjekt, aby ich pod¾a jeho pokynu a v urèenej lehote
odstránil. Súèasne ho pouèí o následkoch spojených
s ich neodstránením.
(9) Ak daòový subjekt nedostatky podania v poadovanom rozsahu odstráni v lehote urèenej prísluným
orgánom, povauje sa takéto podanie za podané bez nedostatkov v deò pôvodného podania. Ak daòový subjekt výzve prísluného orgánu nevyhovie v plnom rozsahu a v urèenej lehote, povauje sa toto podanie za
nepodané a prísluný orgán túto skutoènos oznámi
daòovému subjektu.
§ 14
(1) Povinnos doruèova podania elektronickými
prostriedkami daòovému orgánu, colnému orgánu
a ministerstvu má
a) daòový subjekt, ktorý je platite¾om dane z pridanej
hodnoty,
b) daòový poradca za daòový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daòový subjekt, ktorého zastupuje pri
správe daní.
(2) Prílohy k podaniu môu subjekty pod¾a odseku 1
doruèova aj inak ako elektronickými prostriedkami.
§ 15
Daòové priznanie
(1) Daòové priznanie je povinný poda kadý, komu
táto povinnos vyplýva z osobitných predpisov,1) alebo
ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca
dane pouèí daòový subjekt o následkoch nepodania
daòového priznania.
(2) Ak nebolo podané daòové priznanie v lehote pod¾a
osobitných predpisov,1) správca dane vyzve daòový
subjekt na jeho podanie. Vo výzve správca dane pouèí
daòový subjekt o následkoch nepodania daòového priznania.
(3) Ak daòový subjekt nepodal daòové priznanie, a to
ani na výzvu správcu dane pod¾a odsekov 1 a 2, správca
dane urèí daò pod¾a pomôcok. Ak daòový subjekt po
doruèení oznámenia o zaèatí urèovania dane pod¾a pomôcok podá daòové priznanie, správca dane ho môe
poui ako pomôcku.
(4) Daòové priznanie sa podáva na tlaèive; ak sa daòové priznanie podáva elektronickými prostriedkami,

(5) Vzory tlaèív daòových priznaní ustanoví ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom.

Opravné daòové priznanie
a dodatoèné daòové priznanie
(1) Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, pred
uplynutím lehoty na podanie daòového priznania môe
daòový subjekt poda opravné daòové priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné
daòové priznanie, prièom na podané daòové priznanie
a na predchádzajúce opravné daòové priznanie sa neprihliada.
(2) Ak daòový subjekt zistí, e daò má by vyia alebo nadmerný odpoèet nií, alebo nárok na vrátenie
dane nií, ako je uvedené v podanom daòovom priznaní, je povinný poda správcovi dane dodatoèné daòové
priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto
zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatoèné daòové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatoène priznaná daò splatná, ak osobitný predpis1) neustanovuje
inak.
(3) Dodatoèné daòové priznanie je daòový subjekt
povinný poda aj vtedy, ak zistí, e
a) daò má by vyia, ako bola správcom dane vyrubená; rovnako daòový subjekt postupuje aj vtedy, ak
zistí, e nadmerný odpoèet má by nií alebo nárok
na vrátenie dane nií, ako bol správcom dane priznaný,
b) daòové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutoènených
a prijatých zdanite¾ných obchodov za prísluné zdaòovacie obdobie,
c) daòová strata je niia ako bola uvedená v daòovom
priznaní.
(4) Daòový subjekt je oprávnený poda dodatoèné
daòové priznanie, ak zistí, e
a) daò uvedená v podanom daòovom priznaní má by
niia alebo nadmerný odpoèet vyí, alebo nárok na
vrátenie dane vyí, najneskôr vak do tyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnos poda
daòové priznanie, alebo v ktorom bol daòový subjekt
povinný daò zaplati bez povinnosti poda daòové
priznanie alebo v ktorom daòovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpoètu alebo
nárok na vrátenie dane,
b) daò má by niia, ako bola správcom dane vyrubená,
c) daòové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
d) daòová strata je vyia, ako bola uvedená v daòovom
priznaní.
(5) Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti
daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, je daòový subjekt oprávnený poda dodatoèné daòové priznanie, ak zistí, e daò uvedená v daòovom priznaní má by
niia, najneskôr vak do deviatich rokov od konca
roka, v ktorom vznikla povinnos poda daòové prizna-
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nie, alebo v ktorom bol daòový subjekt povinný daò zaplati bez povinnosti poda daòové priznanie.
(6) Opravné daòové priznanie alebo dodatoèné daòové priznanie sa podáva na tlaèive alebo v predpísanej
forme pod¾a § 15 ods. 4 a musí by oznaèené ako opravné alebo dodatoèné.
(7) Dodatoèné daòové priznanie nemono poda, ak
bola daò daòovému subjektu urèená správcom dane
pod¾a pomôcok.
(8) Zníi daò, zvýi daòovú stratu alebo nadmerný
odpoèet alebo zvýi nárok na vrátenie dane na základe
dodatoèného daòového priznania mono len v prípade
uplatnenia skutoèností, ktoré neboli predmetom daòovej kontroly.
(9) Dodatoèné daòové priznanie nemono poda za
zdaòovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daòová kontrola, po
a) spísaní zápisnice o zaèatí daòovej kontroly, a to a
do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
vydaného pod¾a § 68,
b) doruèení oznámenia o zaèatí daòovej kontroly, a to
a do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
vydaného pod¾a § 68,
c) doruèení oznámenia o rozírení daòovej kontroly na
iné zdaòovacie obdobie, ktorého by sa dodatoèné daòové priznanie týkalo, a to a do dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vydaného pod¾a § 68,
alebo
d) doruèení oznámenia o rozírení daòovej kontroly
o inú daò, ktorej by sa dodatoèné daòové priznanie
týkalo, a to a do dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia vydaného pod¾a § 68.
§ 17
Výzva na odstránenie nedostatkov
daòového priznania
(1) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti
alebo úplnosti podaného daòového priznania alebo
jeho príloh alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti daòovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä
aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivos údajov riadne
preukázal.
(2) Vo výzve správca dane urèí daòovému subjektu
primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie by kratia ako 15 dní a pouèí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodraním urèenej
lehoty.
(3) Ak daòový subjekt neodstráni v lehote pod¾a odseku 2 nedostatky v podanom daòovom priznaní,
správca dane vykoná u daòového subjektu daòovú
kontrolu alebo urèí daò pod¾a pomôcok.
(4) Ak bola zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom daòovom priznaní, lehota na vrátenie
daòového preplatku pod¾a § 79 ods. 2 neplynie odo dòa
doruèenia výzvy a do dòa odstránenia nedostatkov daòového priznania.
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§ 18
Postúpenie
(1) Ak bolo správcovi dane, ktorým je daòový úrad
alebo colný úrad, doruèené podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne prísluný, je povinný podanie bezodkladne postúpi vecne príslunému správcovi dane
a upovedomi o tom toho, kto podanie urobil. Ak bolo
podanie urobené v lehote, lehota sa povauje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené.
(2) Ak bolo správcovi dane, ktorým je daòový úrad
alebo colný úrad doruèené podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne prísluný iaden správca dane, vráti ho
odosielate¾ovi.
(3) Ak bolo správcovi dane, ktorým je obec, doruèené
podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne prísluný
alebo miestne prísluný, vráti ho odosielate¾ovi.
TRETIA HLAVA
ÚKONY ZABEZPEÈUJÚCE PRIEBEH
A ÚÈEL SPRÁVY DANÍ
§ 19
Zápisnica a úradný záznam
(1) O ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu spíe prísluný orgán zápisnicu.
(2) Zo zápisnice musí by zrejmé najmä kto, kde a kedy ústne pojednávanie alebo úkon vykonal, ktoré osoby
sa ho zúèastnili, oznaèenie hlavného predmetu ústneho pojednávania alebo úkonu, súvislé opísanie jeho
priebehu, oznaèenie listín a iných vecí odovzdaných pri
ústnom pojednávaní alebo úkone alebo podstatný obsah listín predloených na nahliadnutie, vykonané pouèenie, vyjadrenie pouèených osôb, ich návrhy alebo
námietky smerujúce proti obsahu zápisnice, závery
o týchto návrhoch alebo námietkach. Ak zápisnica nahrádza podanie, musí ma náleitosti podania.
(3) Súèasou zápisnice sú aj prijaté opatrenia vrátane prijatých záverov.
(4) Zápisnicu podpisujú po oboznámení sa s òou
vetky osoby, ktoré sa na ústnom pojednávaní alebo
vykonaní úkonu zúèastnili, vrátane zamestnancov prísluného orgánu. Dôvody odopretia podpisu a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.
(5) Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice vydá
prísluný orgán osobám uvedeným v odseku 4.
(6) Prísluný orgán z vlastného podnetu alebo na návrh osôb uvedených v odseku 4 opraví v zápisnici chyby
v pravopise a iné zrejmé nesprávnosti. O oprave chýb
a iných zrejmých nesprávností sa rozhodnutie nevydáva.
(7) O oznámeniach, poznámkach, obsahoch telefonických hovorov, odkazoch na iné spisové materiály,
výpisoch z vlastných alebo cudzích záznamov a o ïalích skutoènostiach vzahujúcich sa na vec a zistených
prísluným orgánom vyhotoví tento orgán úradný záznam. Úradný záznam podpíe zamestnanec príslu-
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ného orgánu, ktorý ho vyhotovil. V úradnom zázname
odkáe na zdroj informácie uvedenej v zázname. Na
ïalie náleitosti úradného záznamu sa vzahujú primerane odseky 1 a 6.
§ 20
Predvolanie a predvedenie
(1) Správca dane predvolá osobu, ktorej osobná
úèas pri správe daní je nevyhnutná. V predvolaní súèasne upozorní na právne následky nedostavenia sa.
Predvolanie sa doruèuje do vlastných rúk.
(2) Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví
ani po opakovanom predvolaní, môe správca dane poiada o jeho predvedenie. Správca dane, ktorým je colný úrad, predvedie predvolanú osobu.
(3) O predvedenie pod¾a odseku 2 správca dane poiada prísluný útvar Policajného zboru.21) O predvedenie profesionálnych vojakov alebo prísluníkov ozbrojených zborov poiada správca dane sluobný úrad,
v ktorom je predvolaný sluobne zaradený.
§ 21
Doiadanie
(1) Správca dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, môe poiada o vykonanie jednotlivých úkonov
pri správe daní iného vecne prísluného správcu dane,
ktorým je daòový úrad alebo colný úrad, ak tento môe
poadovaný úkon vykona ¾ahie, hospodárnejie alebo rýchlejie. Doiadaný správca dane je povinný iadosti vyhovie alebo oznámi dôvody, pre ktoré doiadaniu nemôe vyhovie.
(2) Spory o opodstatnenosti doiadania rozhoduje orgán uvedený v § 7 ods. 4.
§ 22
Predbená otázka
(1) Ak sa pri správe daní vyskytne otázka, o ktorej u
právoplatne rozhodol iný prísluný orgán, je správca
dane takýmto rozhodnutím viazaný; inak si môe
správca dane o takejto otázke urobi úsudok alebo da
inému príslunému orgánu podnet na zaèatie konania.
(2) Správca dane si nemôe ako o predbenej otázke
urobi úsudok o tom, èi a kým bol spáchaný trestný èin
alebo priestupok, alebo o osobnom stave fyzickej osoby.
§ 23
Nazeranie do spisov
(1) Daòový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený
nazera do spisu daòového subjektu týkajúceho sa
jeho daòových povinností, okrem listín obsahujúcich
utajované skutoènosti22) a dokumentov, sprístupnením ktorých by boli dotknuté právom chránené záujmy
21
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iných osôb. Správca dane je povinný o kadom takomto
nazretí do spisu vyhotovi úradný záznam.
(2) Na iados daòového subjektu alebo jeho zástupcu urobí správca dane zo spisového materiálu, do ktorého mono nazrie, rovnopisy alebo fotokópie, osvedèí
ich zhodu s originálom a vydá ich daòovému subjektu;
osvedèenie rovnopisu alebo fotokópie podlieha správnemu poplatku.
(3) Správca dane je povinný umoni nazeranie do
spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti.
§ 24
Dokazovanie
(1) Daòový subjekt preukazuje
a) skutoènosti, ktoré majú vplyv na správne urèenie
dane a skutoènosti, ktoré je povinný uvádza v daòovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podáva pod¾a osobitných predpisov,2)
b) skutoènosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný
správcom dane v priebehu daòovej kontroly alebo
daòového konania,
c) vierohodnos, správnos a úplnos evidencií a záznamov, ktoré je povinný vies.
(2) Správca dane vedie dokazovanie, prièom dbá, aby
skutoènosti nevyhnutné na úèely správy daní boli zistené èo najúplnejie a nie je pritom viazaný iba návrhmi
daòových subjektov.
(3) Nie je potrebné dokazova skutoènosti veobecne
známe alebo známe správcovi dane z jeho èinnosti.
(4) Ako dôkaz mono poui vetky prostriedky, ktorými mono zisti a objasni skutoènosti rozhodujúce
pre správne urèenie dane a ktoré nie sú získané v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi. Ide
najmä o rôzne podania daòových subjektov, svedecké
výpovede, znalecké posudky, verejné listiny, protokoly
o daòových kontrolách, zápisnice o miestnom zisovaní
a obhliadke, povinné záznamy a evidencie vedené daòovými subjektmi a doklady k nim.
(5) Na doklad znejúci na neexistujúcu osobu v èase
vydania dokladu sa v daòovej kontrole a v daòovom konaní neprihliada.
§ 25
Svedok
(1) Kadý je povinný vypoveda na úèely správy daní
ako svedok o dôleitých okolnostiach, ak sú mu známe;
musí vypoveda pravdivo a niè nezamlèa. Správca
dane môe svedkovi uloi povinnos, aby sa dostavil
osobne a vypovedal; ak sa svedok nedostaví, správca
dane môe postupova pod¾a § 20.
(2) Správca dane je povinný pouèi svedka pred vypoèutím o monosti odoprie výpoveï, o jeho povinnosti
vypoveda pravdivo a niè nezamlèa a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.23) Odo-

) § 17b zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z.
23
) § 21 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
22
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prie výpoveï môe ten, kto by òou spôsobil nebezpeèenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám.
(3) Svedok nesmie by vypoèúvaný o skutoènostiach,
ktoré sú utajovanými skutoènosami22) alebo na ktoré
sa vzahuje zákonom uznaná alebo uloená povinnos
mlèanlivosti, iba ak by bol povinnosti zachováva tajomstvo alebo mlèanlivos zbavený prísluným orgánom alebo tým, v záujme koho túto povinnos má.
§ 26
Poskytovanie údajov správcovi dane
(1) Súdy, orgány tátnej správy, obce, vyie územné
celky a notári sú povinní oznamova správcovi dane
údaje potrebné na úèely správy daní, ak predmet konania pred nimi podlieha dani pod¾a osobitných predpisov.1)
(2) tátne kontrolné orgány sú povinné oznamova
správcovi dane výsledky kontrol, ak z týchto výsledkov
vyplýva, e dolo alebo mohlo dôjs k neplneniu daòovej povinnosti.
(3) Banka alebo poboèka zahraniènej banky (ïalej
len banka) a Exportno-importná banka Slovenskej
republiky je povinná oznámi
a) daòovému úradu údaje pod¾a osobitného predpisu,24)
b) daòovému orgánu, colnému orgánu alebo správcovi
dane, ktorým je obec, správu s údajmi pod¾a osobitného predpisu.25)
(4) Poisovòa alebo poboèka zahraniènej poisovne
a zaisovòa alebo poboèka zahraniènej zaisovne je povinná oznamova správcovi dane výplaty poistných plnení, ktoré nahrádzajú príjem alebo výnos, do 30 dní
po skonèení prísluného kalendárneho roka.
(5) Obec, mestská èas v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave a v meste Koice, ktorá je prísluná na vedenie matrík, je povinná oznámi správcovi
dane oznámenia o úmrtiach.
(6) tátne orgány a iné orgány a osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzh¾adom na predmet svojej èinnosti
vedú evidenciu osôb alebo majetku,26) sú povinné na
výzvu správcu dane oznámi údaje potrebné na vyrubenie dane a vymáhanie daòového nedoplatku.
(7) Osoby, ktoré majú písomnosti a iné veci, ktoré
môu by dôkazom pri správe daní, sú povinné na výzvu správcu dane písomnosti, listiny a iné veci vyda
alebo zapoièa.
(8) Na výzvu správcu dane je potový podnik27) (ïalej
len pota) povinný oznamova totonos osôb, ktoré
majú prenajaté potové priehradky, a údaje o poète
tam dolých zásielok a o ich odosielate¾och, úhrn súm
dochádzajúcich daòovému subjektu potou alebo do
jeho potovej priehradky, totonos prijímate¾a zásie24
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lok poste restante a iné údaje potrebné pre správu daní
alebo umoni správcovi dane tieto údaje získa na
pote a správnos údajov oznámených potou na mieste preveri.
(9) Poskytovatelia telekomunikaèných sluieb sú povinní oznamova na úèely správy daní správcovi dane
na jeho výzvu totonos uívate¾ov telefónnych a telefaxových staníc, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(10) Vydavatelia tlaèe a poskytovatelia internetových
sluieb sú povinní oznámi správcovi dane na jeho výzvu totonos a adresu podávate¾a inzerátu uverejneného pod znaèkou.
(11) Verejní prepravcovia sú povinní oznamova
správcovi dane na jeho výzvu odosielate¾ov, adresátov
a skutoèných príjemcov nimi prepravovaných zásielok,
ako aj údaje o dobe prepravy, mnostve prepravovaného tovaru a charaktere zásielky.
(12) Zdravotné poisovne, Sociálna poisovòa, iné poisovne, dôchodkové správcovské spoloènosti, doplnkové dôchodkové spoloènosti a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sú povinné na výzvu správcu dane
poskytova informácie potrebné na úèely správy daní.
(13) Daòové úrady a colné úrady sú povinné navzájom
sa informova o povolenom odklade platenia dane
a o povolenom platení dane v splátkach, ako aj o plnení
podmienok urèených v rozhodnutí o povolenom odklade platenia dane alebo o povolenom platení dane
v splátkach.
(14) Právnická osoba, ktorej správca dane postúpil
daòové nedoplatky pod¾a § 86, je povinná v elektronickej forme poskytova daòovému riadite¾stvu informácie o stave ich vymáhania.
TVRTÁ HLAVA
LEHOTY
§ 27
Poèítanie lehôt
(1) Ak nie je lehota pre niektorý úkon ustanovená
týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) urèí primeranú lehotu správca dane a zároveò upozorní na následky nedodrania tejto lehoty. Lehotu kratiu ako
osem dní mono urèi len výnimoène pre jednoduché
úkony alebo osobitne naliehavé úkony.
(2) Do plynutia lehoty urèenej poètom dní sa nezapoèítava deò, keï dolo k skutoènosti urèujúcej zaèiatok
lehoty.
(3) Lehoty urèené pod¾a týdòov, mesiacov alebo rokov sa konèia uplynutím toho dòa, ktorý sa svojím
oznaèením zhoduje s dòom, keï dolo k skutoènosti

) § 37 ods. 4 zákona è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 90 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25
) § 91 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 214/2006 Z. z.
26
) Napríklad § 22 zákona Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení
neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
27
) Zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov.
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urèujúcej zaèiatok lehoty. Ak nie je taký deò v mesiaci,
konèí lehota posledným dòom mesiaca.

(3) Proti rozhodnutiu o iadosti o odpustenie zmekania lehoty nie sú prípustné opravné prostriedky.

(4) Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nede¾u alebo deò pracovného pokoja, posledným dòom lehoty je
najblií nasledujúci pracovný deò.

PIATA HLAVA

(5) Lehota je zachovaná, ak je v posledný deò lehoty
vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na potovú prepravu alebo prijaté elektronickými
prostriedkami a podpísané zaruèeným elektronickým
podpisom na adresu elektronickej podate¾ne spoloènej
pre daòové úrady alebo na adresu elektronickej podate¾ne spoloènej pre colné úrady, alebo na adresu elektronickej podate¾ne správcu dane, ktorým je obec. Ak
nemono doruèi podanie do elektronickej podate¾ne
z dôvodov na strane správcu dane, lehota sa povauje
za zachovanú, ak je podanie doruèené najblií nasledujúci pracovný deò po odstránení prekáok na strane
správcu dane. Rovnako je lehota zachovaná, ak najneskôr v piaty pracovný deò je podanie urobené pod¾a
§ 13 ods. 6.
(6) V pochybnostiach sa povauje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáe opak.
§ 28
Predåenie lehoty
(1) Z dôleitých dôvodov môe daòový subjekt pred
uplynutím lehoty pod¾a § 27 ods. 1 poiada správcu
dane o jej predåenie. Správca dane nemôe lehotu predåi o dlhiu dobu, ne o akú daòový subjekt iada.
Ïalie predåenie u predåenej lehoty nie je prípustné.
(2) Lehotu ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom správca dane nemôe predåi. Ak osobitný predpis ustanovuje, e lehotu mono predåi,
správca dane ju nemôe predåi o dlhiu dobu, ne je
ustanovená týmto osobitným predpisom, alebo o dlhiu dobu, ne o akú daòový subjekt iada.
(3) Ak správca dane nedoruèí daòovému subjektu
rozhodnutie o iadosti o predåenie lehoty najneskôr do
30 dní od zaèatia konania o predåení lehoty, povauje
sa lehota za predåenú.
(4) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, proti rozhodnutiu o iadosti o predåenie lehoty nie sú prípustné opravné prostriedky.
§ 29
Zmekanie lehoty
(1) Ak uplynula pôvodná lehota u pred podaním iadosti o odpustenie zmekanej lehoty, môe správca dane z dôleitých dôvodov odpusti zmekanie lehoty, ak
o to daòový subjekt poiada najneskôr do 30 dní odo
dòa, keï odpadli dôvody zmekania pôvodnej lehoty,
a ak v tej istej lehote urobí zmekaný úkon. Zmekanie
u predåenej lehoty nemono odpusti.
(2) Zmekanie lehoty nemono odpusti, ak uplynul
od posledného dòa pôvodnej lehoty jeden rok.
28

DORUÈOVANIE PÍSOMNOSTÍ
§ 30
Veobecné ustanovenia
(1) Správca dane doruèuje písomnos elektronickými prostriedkami. Ak je to úèelné a moné, písomnosti
doruèujú zamestnanci správcu dane.
(2) Ak písomnos nie je moné doruèi spôsobom
pod¾a odseku 1, správca dane doruèuje písomnos
prostredníctvom
a) poskytovate¾a potových sluieb,
b) iného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis,28)
c) verejnej vyhláky.
(3) Ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na
úèely správy daní, doruèuje sa písomnos len tomuto
zástupcovi. Ak má vak adresát osobne pri správe daní
nieèo vykona, doruèuje sa písomnos jemu aj jeho zástupcovi.
(4) Ak adresát bezdôvodne odmietne prija písomnos, je táto doruèená dòom, keï bolo prijatie odmietnuté; o tom musí doruèovate¾ adresáta pouèi.
(5) Ak nejde o doruèovanie elektronickými prostriedkami, doruèuje sa písomnos na adresu na území èlenského tátu, ktorú daòový subjekt oznámil správcovi
dane; inak sa doruèuje písomnos fyzickej osobe na adresu trvalého pobytu a právnickej osobe na adresu sídla (ïalej len miesto doruèenia); ustanovenie § 9
ods. 10 tým nie je dotknuté.
§ 31
Doruèovanie do vlastných rúk
(1) Do vlastných rúk sa doruèujú písomnosti,
a) o ktorých tak výslovne ustanovuje tento zákon,
b) ak je deò doruèenia rozhodujúci pre zaèiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo
by spojené s právnou ujmou,
c) ak tak urèí správca dane.
(2) Ak nebola fyzická osoba, ktorej má by písomnos
doruèená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doruèenia, upovedomí ju doruèovate¾ vhodným spôsobom,
e písomnos príde doruèi znovu v urèený deò a hodinu. Ak bude nový pokus o doruèenie bezvýsledný, uloí
doruèovate¾ písomnos na pote a fyzickú osobu o tom
vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnos do 15 dní od jej uloenia, povauje sa posledný deò tejto lehoty za deò doruèenia,
aj keï sa fyzická osoba o uloení nedozvedela.
(3) Písomnosti, ktoré sú urèené do vlastných rúk
právnickej osobe, je oprávnená prijíma osoba, ktorá je
oprávnená kona v mene právnickej osoby, alebo osoba, ktorá je òou poverená na prijímanie takýchto pí-

) Napríklad zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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somností. Ak nebola v mieste doruèenia osoba oprávnená prijíma písomnosti zastihnutá, upovedomí ju
doruèovate¾ vhodným spôsobom, e písomnos príde
doruèi znovu v urèený deò a hodinu. Ak bude nový pokus o doruèenie bezvýsledný, uloí doruèovate¾ písomnos na pote a právnickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne právnická osoba
písomnos do 15 dní od jej uloenia, povauje sa posledný deò tejto lehoty za deò doruèenia, i keï sa právnická osoba o uloení nedozvedela.
(4) Ak ide o také miesto doruèenia, na ktoré nemono
doruèi písomnos urèenú do vlastných rúk, povauje
sa písomnos za doruèenú v deò jej vrátenia správcovi
dane, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému mala by písomnos doruèená, o tom nedozvie.
§ 32
Doruèovanie elektronickými prostriedkami
(1) Na písomnosti správcu dane doruèované elektronickými prostriedkami (ïalej len elektronický dokument) sa vzahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.29)

b) elektronický výpis z osobného úètu daòového subjektu,
c) prístup na elektronickú podate¾òu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg sluieb.
(2) Elektronická podate¾òa, ktorú prevádzkuje daòové riadite¾stvo, je spoloèná pre vetky daòové orgány
a elektronická podate¾òa, ktorú prevádzkuje colné riadite¾stvo, je spoloèná pre vetky colné orgány. Elektronickú adresu elektronickej podate¾ne zverejòuje daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo na svojej internetovej
stránke, ako aj na internetovej stránke ústredného
portálu verejnej správy.
(3) Elektronická osobná schránka je elektronická
schránka, ktorá je urèená na komunikáciu s daòovými
orgánmi, colnými orgánmi a ministerstvom.
(4) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických sluieb uverejní daòové riadite¾stvo, colné riadite¾stvo a ministerstvo na svojich internetových stránkach.
§ 34
Doruèovanie mimo územia
Slovenskej republiky

(2) Elektronický dokument musí by podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom.
(3) Správca dane doruèuje elektronický dokument
daòovému subjektu pod¾a § 14 a daòovému subjektu,
ktorý o to poiada.
(4) Elektronický dokument sa doruèuje do elektronickej osobnej schránky daòového subjektu.
(5) Elektronický dokument zaslaný do elektronickej
osobnej schránky je doruèený okamihom, keï daòový
subjekt s prístupom do elektronickej osobnej schránky
prijme uvedený dokument.
(6) Ak daòový subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dòa jeho zaslania do elektronickej
osobnej schránky, povauje sa tento elektronický dokument za doruèený posledným dòom tejto lehoty,
aj keï sa daòový subjekt o doruèení nedozvedel.
(7) Elektronické doruèovanie sa povauje za doruèenie do vlastných rúk.
(8) Doruèovanie elektronickými prostriedkami sa
vzahuje aj na daòové riadite¾stvo, colné riadite¾stvo
a ministerstvo.
§ 33
Elektronické sluby
(1) Daòový subjekt pri elektronickej komunikácii
s daòovým orgánom alebo colným orgánom má po zadaní prístupových údajov na internetovej stránke daòového riadite¾stva alebo internetovej stránke colného
riadite¾stva sprístupnenú osobnú internetovú zónu,
obsahom ktorej sú najmä
a) spis daòového subjektu v elektronickej forme,
29
30
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(1) Adresátovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko na území èlenského tátu mimo územia Slovenskej republiky
a jeho sídlo alebo bydlisko je známe, doruèujú sa písomnosti priamo. Ak je potrebné doruèi písomnos adresátovi do vlastných rúk, zale sa písomnos na medzinárodnú návratku; správca dane môe písomnos
doruèi aj pod¾a osobitných predpisov.30) Ak si takýto
adresát urèí zástupcu na doruèovanie, doruèujú sa písomnosti tomuto zástupcovi.
(2) Adresátovi, okrem adresáta, ktorým je daòový
subjekt pod¾a § 9 ods. 10 a ktorý má sídlo alebo bydlisko mimo územia èlenského tátu a jeho sídlo alebo
bydlisko je známe, doruèujú sa písomnosti priamo. Ak
sa doruèuje písomnos adresátovi do vlastných rúk, zale sa písomnos na medzinárodnú návratku; správca
dane môe písomnos doruèi aj pod¾a osobitných
predpisov.30) Ak si takýto adresát urèí zástupcu na doruèovanie, doruèujú sa písomnosti tomuto zástupcovi.
(3) Ak písomnos nemono doruèi, povauje sa za
doruèenú v deò vrátenia nedoruèenej písomnosti
správcovi dane, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
(4) Odseky 1 a 3 sa nepouijú, ak sa písomnos doruèuje adresátovi elektronicky.
§ 35
Doruèovanie verejnou vyhlákou
(1) Ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo
adresáta, doruèí písomnos verejnou vyhlákou.
(2) Doruèenie verejnou vyhlákou sa vykoná v mieste

) Zákon è. 215/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 76/2007 Z. z., nariadenie (ES) è. 1798/2003 v platnom znení.
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posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, e obec na
iados správcu dane vyvesí po dobu 15 dní spôsobom
v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloenia písomnosti s jej presným oznaèením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deò tejto lehoty sa povauje za deò doruèenia. Oznámenie o mieste uloenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého písomnos má
by adresátovi doruèená.
(3) Doruèovanie verejnou vyhlákou sa povauje za
doruèenie do vlastných rúk.

DRUHÁ ÈAS
ÈINNOSTI SPRÁVCU DANE
PRVÁ HLAVA
PRÍPRAVA DAÒOVÉHO KONANIA
PRVÝ DIEL
VYH¼ADÁVACIA ÈINNOS
§ 36
(1) Správca dane je oprávnený pri vyh¾adávacej èinnosti zhromaïova informácie o daòových subjektoch, vyh¾adáva neprihlásené alebo neregistrované
daòové subjekty, overova úplnos a správnos evidencie alebo registrácie daòových subjektov a zisova ïalie skutoènosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane a vymáhanie daòového nedoplatku, prièom správca
dane môe vyh¾adávaciu èinnos vykonáva aj bez priamej súèinnosti daòového subjektu.
(2) Ak správca dane zistí, e daòový subjekt prestal
vykonáva èinnos alebo pobera príjmy podliehajúce
dani, urobí opatrenia potrebné na urýchlené vyrubenie
dane alebo na vymáhanie daòových nedoplatkov na
vetkých daniach.

DRUHÝ DIEL
MIESTNE ZISOVANIE, ZABEZPEÈENIE VECI
A PREPADNUTIE VECI
§ 37
Postup správcu dane pri miestnom zisovaní
(1) Správca dane je oprávnený na úèely správy daní
a pri poskytnutí súèinnosti orgánom pod¾a osobitného
predpisu31) vykonáva miestne zisovanie v obvode svojej územnej pôsobnosti.
(2) Miestne zisovanie mimo obvodu svojej územnej
pôsobnosti môe vykonáva správca dane
a) u daòového subjektu, ktorému je miestne prísluný,
b) na základe písomného poverenia daòového riadite¾31
32
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stva na úèely dodriavania osobitného predpisu,32)
ak je správcom dane daòový úrad,
c) v súvislosti so zabezpeèením a prepadnutím veci.
(3) Miestne zisovanie je èinnos správcu dane,
v rámci ktorej vyh¾adáva dôkazy, preveruje a zisuje
skutoènosti, ktoré sú potrebné na úèely správy daní.
(4) Pri výkone miestneho zisovania je zamestnanec
správcu dane povinný preukáza sa sluobným preukazom; túto povinnos nemá zamestnanec správcu
dane, ktorým je obec a colník vykonávajúci miestne zisovanie v sluobnej rovnoate. Zamestnanec správcu
dane, ktorým je obec, je povinný preukáza sa oprávnením na vykonanie miestneho zisovania.
(5) O miestnom zisovaní spíe zamestnanec správcu
dane zápisnicu. Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice zamestnanec správcu dane odovzdá daòovému
subjektu alebo inej osobe, alebo zamestnancovi daòového subjektu, alebo zamestnancovi inej osoby, za
úèasti ktorého sa vykonávalo miestne zisovanie. Ak sa
miestneho zisovania nezúèastní daòový subjekt alebo
jeho zamestnanec, alebo iná osoba alebo zamestnanec
inej osoby, spíe zamestnanec správcu dane úradný
záznam. Ak správca dane pri miestnom zisovaní zabezpeèí vec pod¾a § 41 a 42, odovzdá rovnopis zápisnice
alebo kópiu zápisnice osobe, ktorej vec zabezpeèil.
(6) Ustanovenia o miestnom zisovaní, zabezpeèení
veci a prepadnutí veci sa vzahujú primerane aj na daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo.
§ 38
Práva správcu dane
pri miestnom zisovaní
(1) Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisovania, najmä v dobe prevádzky,
na neobmedzený prístup na pozemky, do kadej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k úètovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj
na technických nosièoch dát, a vykona obhliadku veci
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie úèelu pod¾a tohto zákona. Toto právo má aj ak ide o byt,
ktorý daòový subjekt pouíva aj na podnikanie.
(2) Zamestnanec správcu dane, ktorým je daòový
úrad alebo colný úrad, je oprávnený tovar nakúpený
pri miestnom zisovaní v nezmenenom stave vráti daòovému subjektu, ktorý je povinný tento tovar prevzia
spä a zaplatenú cenu zamestnancovi správcu dane,
ktorým je daòový úrad alebo colný úrad, vráti.
(3) Zamestnanec správcu dane má právo urobi si
alebo vyiada si výpis alebo kópiu z úètovných záznamov, iných záznamov alebo informácií, a to aj na technických nosièoch dát na náklady daòového subjektu.
Rovnako má právo vyhotovova z priebehu miestneho
zisovania fotodokumentáciu a audiovizuálny záznam

) Napríklad § 3 Trestného poriadku.
) 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.
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v rozsahu potrebnom na dosiahnutie úèelu pod¾a tohto
zákona alebo osobitného predpisu.33)
(4) V rozsahu nevyhnutnom k prevereniu údajov na
technických nosièoch dát má správca dane právo na
informácie o pouívaných programoch výpoètovej techniky a môe vyuíva programové vybavenie, v ktorom
boli informácie spracované, za prítomnosti daòového
subjektu alebo ním poverenej osoby.
(5) Zamestnanec správcu dane má právo zapoièa si
doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo
odobra vzorku mimo sídla alebo miesta podnikania
alebo prevádzkových priestorov daòového subjektu
alebo inej osoby. Prevzatie dokladov a iných vecí alebo
odobratie vzoriek potvrdí zamestnanec správcu dane
osobitne pri prevzatí. Zapoièané doklady a iné veci
vráti správca dane najneskôr do 30 dní od predloenia
posledného dokladu alebo inej veci. V osobitne zloitých prípadoch, najmä ak je nevyhnutné vykona vonkajiu expertízu alebo zapoièané doklady a iné veci
poskytnú na úèely trestného konania, môe túto lehotu druhostupòový orgán primerane predåi, a to aj
opakovane. O tejto skutoènosti správca dane písomne
upovedomí daòový subjekt alebo inú osobu, u ktorej je
vykonávané miestne zisovanie.
§ 39
Povinnosti daòového subjektu
a inej osoby pri miestnom zisovaní
(1) Daòový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnú zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva
miestne zisovanie, pomoc a súèinnos potrebnú na
úèinné vykonanie miestneho zisovania, najmä mu
poda potrebné vysvetlenia.
(2) Daòový subjekt alebo iná osoba, u ktorej sa
miestne zisovanie vykonáva, je povinná zapoièa
správcovi dane ním vyiadané doklady alebo výpisy,
alebo ich kópie a iné veci alebo umoni odobra vzorku
mimo sídla alebo miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov. Na tento postup sa vzahuje § 38
ods. 5.
(3) Ak daòový subjekt vykonáva dani podliehajúcu
èinnos mimo miesta svojho obvyklého pracoviska,
mimo sídla alebo miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov na verejnom priestranstve alebo miesto
výkonu tejto èinnosti strieda, je povinný na výzvu zamestnanca správcu dane predloi oprávnenie na podnikanie a ak ide o fyzickú osobu alebo zamestnanca
právnickej osoby, preukáza svoju totonos obèianskym preukazom alebo iným dokladom totonosti. Cudzinec preukazuje svoju totonos povolením na trvalý
pobyt alebo iným dokladom totonosti.6)
33
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§ 40
Zabezpeèenie veci
(1) Zamestnanec správcu dane môe zabezpeèi vec
nevyhnutne potrebnú na preukázanie skutoèností pri
správe daní. Toto opatrenie sa vyuije najmä vtedy, ak
chýba riadne preukázanie spôsobu nadobudnutia veci,
ich mnostva, ceny, kvality alebo riadneho usporiadania finanèných povinností v súvislosti s ich dovozom
alebo nákupom.
(2) Ak je to pre dokazovanie nevyhnutné, môe zamestnanec správcu dane bezodplatne odobra na úèely
bliej obhliadky alebo expertízy vzorky zabezpeèenej
veci. Odobraté vzorky sa po expertíze èi obhliadke vrátia, ak to ich povaha alebo osobitný predpis pripúa.34)
(3) Ak sa zabezpeèuje vec, ktorá sa nachádza na dopravnom prostriedku, môe zamestnanec správcu
dane, ak na jeho poiadanie nie sú predloené doklady
jednoznaène preukazujúce skutoènosti uvedené v odseku 1, zabezpeèi prepravovanú vec vrátane dopravného prostriedku. Pri zabezpeèení veci sa postupuje
pod¾a § 41.
(4) Ak zamestnanec správcu dane zabezpeèí vec pod¾a odseku 1, ktorej vlastník alebo drite¾ nie je známy,
rozhodnutie o jej zabezpeèení uverejní na úradnej tabuli správcu dane po dobu 60 dní, prièom v rozhodnutí
namiesto oznaèenia vlastníka alebo drite¾a uvedie dátum, miesto a èas zabezpeèenia takejto veci. Ak sa v tejto lehote nezistí vlastník alebo drite¾, zabezpeèená vec
v deò nasledujúci po uplynutí lehoty uverejnenia rozhodnutia o jej zabezpeèení sa stane majetkom tátu.
(5) Správca dane a daòový subjekt je povinný zabezpeèenú vec riadne opatrova. Veci, ktoré nie je moné
na mieste spo¾ahlivo zabezpeèi, správca dane na náklady ich vlastníka alebo drite¾a nechá previez na
miesto vhodné na tento úèel.
§ 41
Postup pri zabezpeèení veci
(1) Zabezpeèovaná vec sa za spolupráce s orgánmi
Policajného zboru uzavrie, uzamkne a zabezpeèí úradnou uzáverou. Spolupráca s orgánmi Policajného zboru sa nevyaduje, ak úradnú uzáveru vykonáva colný
orgán. Daòový subjekt, u ktorého dolo k zabezpeèeniu
veci, je povinný odovzda správcovi dane do úschovy
vetky k¾úèe od takto zabezpeèeného majetku a doklady od dopravného prostriedku po dobu, po ktorú zabezpeèenie trvá. Ak je to moné a vhodné, môe správca
dane zabezpeèi uzavretý a uzamknutý majetok vlastným zámkom. O priebehu zabezpeèenia veci sa na
mieste spíe zápisnica alebo úradný záznam.

) Zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 104/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 105/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 106/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 107/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 609/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34
) Napríklad zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Do troch pracovných dní od spísania zápisnice
alebo úradného záznamu pod¾a odseku 1 vydá správca
dane rozhodnutie o zabezpeèení veci, v ktorom uvedie
dôvody zabezpeèenia; proti tomuto rozhodnutiu mono
poda odvolanie; odvolanie nemá odkladný úèinok.
(3) Od okamihu, keï bola vec zabezpeèená úradnou
uzáverou, mono do miesta zabezpeèenia vstupova len
so súhlasom správcu dane a v jeho prítomnosti.
(4) Ak je obava, e by mohlo dôjs k odstráneniu, pokodeniu alebo znièeniu veci, zabezpeèí správca dane
jej úschovu v priestoroch ním urèených alebo uzavrie
zmluvu o úschove tejto veci.
(5) Správca dane vydá rozhodnutie o zruení rozhodnutia o zabezpeèení veci, ak daòový subjekt v lehote do
15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpeèení
veci odstráni pochybnosti, ktoré viedli k zabezpeèeniu
veci alebo do 15 dní od vykonania expertízy pod¾a § 40
ods. 2, ktorej výsledky nepreukázali odôvodnenos zabezpeèenia veci, prièom vec, ktorá bola predmetom zabezpeèenia sa vráti, ak to jej povaha a osobitný
predpis34) pripúa. Takéto rozhodnutie je právoplatné
dòom jeho vydania; proti tomuto rozhodnutiu nemono
poda odvolanie.
(6) Rozhodnutie o zabezpeèení veci sa zruí právoplatným rozhodnutím o prepadnutí veci. Rozhodnutie
o zabezpeèení veci sa zruí aj vtedy, ak v odvolacom konaní bolo zruené rozhodnutie o prepadnutí veci, prièom vec, ktorá bola predmetom zabezpeèenia sa vráti,
ak to jej povaha a osobitný predpis34) pripúa.
(7) O vydaní veci, ktorá bola predmetom zabezpeèenia sa na mieste spíe zápisnica.
§ 42
Postup pri prepadnutí veci
(1) Správca dane vydá rozhodnutie o prepadnutí veci
okrem dopravného prostriedku zabezpeèeného pod¾a
§ 40 ods. 3, ak daòový subjekt v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpeèení veci neodstráni
pochybnosti, ktoré viedli k zabezpeèeniu veci, alebo do
15 dní od vykonania expertízy pod¾a § 40 ods. 2, ktorej
výsledky preukázali odôvodnenos zabezpeèenia veci.
Ak sú pochybnosti, ktoré viedli k zabezpeèeniu veci, odstránené len èiastoène, správca dane vydá rozhodnutie
o prepadnutí veci, pri ktorej neboli odstránené pochybnosti, ktoré viedli k jej zabezpeèeniu, prièom vec, pri
ktorej boli odstránené pochybnosti, ktoré viedli k jej zabezpeèeniu, sa vráti, ak to jej povaha a osobitný
predpis34) pripúa, o èom sa spíe zápisnica.
(2) Správca dane je oprávnený prepadnutú vec preda v drabe. Ak je prepadnutá vec nepatrnej hodnoty,
správca dane je oprávnený takúto vec preda v komisionálnom predaji; hodnota veci nepatrnej hodnoty nesmie by vyia ako 200 eur.
(3) Prepadnutá vec sa ocení cenou bene pouívanou
v mieste a v èase ocenenia prepadnutej veci.
35

) Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(4) Zabezpeèené veci rýchlo podliehajúce skaze alebo
ivé zvieratá môe správca dane preda ihneï.
§ 43
Rozdelenie výaku
(1) Výaok z predaja prepadnutej veci sa pouije na
a) náklady spojené so zabezpeèením a uschovaním
veci,
b) úhradu pod¾a § 55.
(2) Zvyok výaku z predaja prepadnutej veci po pouití pod¾a odseku 1 odvedie správca dane do tátneho
rozpoètu.
(3) Správca dane urèí spôsob znièenia prepadnutej
veci, ktorú nemono preda, a vymenuje trojèlennú komisiu, ktorá bude dozera na znièenie takejto veci. Náklady spojené s uschovaním a znièením prepadnutej veci, ktorej výku urèí správca dane rozhodnutím,
uhrádza osoba, ktorá prepadnutú vec predávala, prepravovala alebo skladovala, okrem nákladov, ktorých
výka je niia ako 5 eur. O znièení prepadnutej veci
spíe komisia zápisnicu, ktorej kópiu pole do 15 dní
druhostupòovému orgánu.
TRETÍ DIEL
POSTUP PRI DAÒOVEJ KONTROLE
§ 44
Daòová kontrola
(1) Daòovou kontrolou správca dane zisuje alebo
preveruje skutoènosti rozhodujúce pre správne urèenie dane alebo dodriavanie ustanovení osobitných
predpisov.1) Daòová kontrola sa vykonáva v rozsahu,
ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej úèelu.
(2) Daòová kontrola sa vykonáva u daòového subjektu alebo na mieste, kde to úèel kontroly vyaduje.
(3) Správca dane môe vykona daòovú kontrolu aj
u daòového subjektu, ktorý patrí do miestnej príslunosti iného správcu dane; to neplatí, ak je správcom
dane obec.
(4) Daòovú kontrolu tej istej dane za zdaòovacie obdobie, za ktoré u bola vykonaná, je moné vykona
u toho istého daòového subjektu aj opätovne,
a) ak daòový subjekt iada o vrátenie dane dodatoèným daòovým priznaním,
b) ak daòový subjekt iada o vrátenie sumy pod¾a osobitných predpisov,35)
c) na podnet ministerstva, daòového riadite¾stva alebo
colného riadite¾stva,
d) na poiadanie orgánov èinných v trestnom konaní.
§ 45
Práva a povinnosti daòového subjektu
pri daòovej kontrole
(1) Daòový subjekt, u ktorého sa vykonáva daòová
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kontrola (ïalej len kontrolovaný daòový subjekt), má
vo vzahu k zamestnancovi správcu dane právo
a) na predloenie
1. písomného poverenia zamestnanca správcu dane
na výkon daòovej kontroly,
2. sluobného preukazu zamestnanca správcu
dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým
je obec,
b) by prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,
c) predklada v priebehu daòovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, najneskôr do dòa jej ukonèenia,
d) nahliadnu do zápisnice z miestneho zisovania vykonaného u iného daòového subjektu v súvislosti
s daòovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného daòového subjektu,
e) klás svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní,
f) vyjadrova sa v priebehu daòovej kontroly k zisteným skutoènostiam, k spôsobu ich zistenia alebo
navrhnú, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,
g) nahliadnu do zapoièaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.
(2) Kontrolovaný daòový subjekt má vo vzahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:
a) umoni poverenému zamestnancovi správcu dane
vykona daòovú kontrolu,
b) zabezpeèi vhodné miesto a podmienky na vykonanie daòovej kontroly,
c) poskytova poadované informácie sám alebo ním
urèenou osobou,
d) predklada v priebehu daòovej kontroly záznamy,
ktorých vedenie ukladá osobitný predpis,2) a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a úètovné prípady, vo forme poadovanej správcom
dane, ak ich v tejto poadovanej forme vedie, vrátane
evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo správcom dane uloené, a podáva k nim ústne alebo písomné vysvetlenia,
e) predklada v priebehu daòovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
f) umoòova vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daòového subjektu a do jeho prevádzkových priestorov a umoòova rokovanie s jeho zamestnancom,
g) zapoièa doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného daòového subjektu, poskytnú výpisy, alebo
ich kópie.
(3) Na fyzickú osobu, ktorá nepodniká a dosahuje
príjmy pod¾a osobitného predpisu,36) sa vzahujú ustanovenia odseku 2 písm. a), c), e) a g) a primerane odsek 2 písm. d).
§ 46
Priebeh a ukonèenie daòovej kontroly
(1) Daòová kontrola zaèína dòom urèeným v ozná36

) § 3 a 8 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.

Èiastka 193

mení správcu dane o daòovej kontrole. Oznámenie
o daòovej kontrole musí obsahova deò zaèatia daòovej
kontroly, miesto výkonu daòovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované zdaòovacie obdobie alebo kontrolované úètovné obdobie. Správca dane
v oznámení urèí aj lehotu na predloenie vetkých dokladov potrebných na vykonanie daòovej kontroly s pouèením o následkoch ich nepredloenia. Ak z dôvodu
na strane daòového subjektu nemono daòovú kontrolu zaèa v deò uvedený v oznámení o daòovej kontrole,
je povinný túto skutoènos oznámi správcovi dane do
ôsmich dní od doruèenia oznámenia a dohodnú s ním
nový termín zaèatia, daòová kontrola vak nesmie zaèa neskôr ako 40 dní od doruèenia oznámenia o výkone daòovej kontroly.
(2) Ak sa vykonáva daòová kontrola na zistenie
oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpoètu
alebo jeho èasti, daòová kontrola je zaèatá v deò spísania zápisnice o zaèatí daòovej kontroly alebo v deò uvedený v oznámení o daòovej kontrole. Oznámenie o daòovej kontrole na zistenie oprávnenosti nároku na
vrátenie nadmerného odpoètu alebo jeho èasti musí
obsahova deò zaèatia daòovej kontroly, miesto výkonu daòovej kontroly, kontrolované zdaòovacie obdobie. Správca dane v oznámení urèí aj lehotu na predloenie vetkých dokladov potrebných na vykonanie
daòovej kontroly s pouèením o následkoch ich nepredloenia.
(3) Správca dane je oprávnený zaèa daòovú kontrolu aj bez oznámenia pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, ak
to ustanovuje osobitný predpis33) alebo ak o vykonanie
daòovej kontroly poiadajú orgány èinné v trestnom
konaní alebo hrozí, e úètovné alebo iné doklady budú
pozmenené, znehodnotené alebo znièené.
(4) Ak správca dane v priebehu daòovej kontroly zistí
skutoènosti odôvodòujúce vykonanie daòovej kontroly
aj iného zdaòovacieho obdobia alebo úètovného obdobia alebo inej dane, ktoré neboli uvedené v zápisnici
o zaèatí daòovej kontroly alebo v oznámení o daòovej
kontrole, správca dane je oprávnený rozíri výkon daòovej kontroly aj o iné zdaòovacie obdobie alebo úètovné obdobie alebo o inú daò; túto skutoènos je správca
dane povinný písomne oznámi bez zbytoèného odkladu kontrolovanému daòovému subjektu.
(5) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti
alebo úplnosti dokladov predloených kontrolovaným
daòovým subjektom alebo o pravdivosti údajov v nich
uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti
kontrolovanému daòovému subjektu a vyzve ho, aby sa
k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivos údajov riadne preukázal.
(6) Prevzatie dokladov a iných vecí pod¾a § 45 ods. 2
písm. g) potvrdí zamestnanec správcu dane osobitne
pri prevzatí. Zapoièané doklady a iné veci vráti správca dane kontrolovanému daòovému subjektu najneskôr do 30 dní od predloenia posledného dokladu alebo inej veci. V osobitne zloitých prípadoch, alebo ak je
nevyhnutné vykona vonkajiu expertízu, alebo zapoi-
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èané doklady a iné veci poskytnú na úèely trestného
konania, môe túto lehotu druhostupòový orgán primerane predåi, a to aj opakovane. O tejto skutoènosti
správca dane písomne upovedomí kontrolovaný daòový subjekt.
(7) Zamestnanec správcu dane z daòovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daòovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov. Ak sa daòovou
kontrolou zistil rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný
daòový subjekt pod¾a osobitných predpisov1) zaplati
alebo vykáza alebo na ktorú si uplatnil nárok pod¾a
osobitných predpisov,1) zale správca dane spolu s protokolom kontrolovanému daòovému subjektu aj výzvu
na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole, ak
tento zákon neustanovuje inak. Vo výzve správca dane
urèí lehotu, nie kratiu ako 15 pracovných dní od jej
doruèenia, v ktorej sa má kontrolovaný daòový subjekt
vyjadri k zisteniam uvedeným v protokole a oznaèi
dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia iné ako uvedené
v § 45 ods. 2 písm. d) a e), ktoré preukázate¾ne nemohol
predloi v priebehu daòovej kontroly. Ak je to moné,
daòový subjekt predloí aj listinné dôkazy. Zmekanie
lehoty nemono odpusti. Ak sa daòovou kontrolou
rozdiel nezistí, výzva na vyjadrenie k protokolu sa nezasiela.
(8) Daòová kontrola je ukonèená dòom doruèenia
protokolu pod¾a odseku 7 alebo dòom doruèenia oznámenia o urèovaní dane pod¾a pomôcok pod¾a § 48
ods. 2.
§ 47
Protokol
Protokol musí obsahova
a) názov a sídlo správcu dane,
b) èíslo konania,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontrolovaného daòového subjektu alebo obchodné meno
a sídlo kontrolovaného daòového subjektu, identifikaèné èíslo organizácie a identifikaèné èíslo kontrolovaného daòového subjektu pridelené pri registrácii, alebo rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá
povinnos registrácie pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu alebo nemá povinnos evidencie
pod¾a osobitného predpisu,
d) predmet daòovej kontroly a kontrolované zdaòovacie obdobie alebo kontrolované úètovné obdobie,
e) meno a priezvisko zamestnanca správcu dane, ktorý
vykonával daòovú kontrolu,
f) miesto vykonania daòovej kontroly a dátum zaèatia
daòovej kontroly,
g) súpis kontrolovaných dokladov,
h) preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov,
i) vyjadrenia kontrolovaného daòového subjektu pod¾a § 45 ods. 1 písm. f),
j) dátum vypracovania protokolu,
k) vlastnoruèný podpis alebo zaruèený elektronický
podpis zamestnanca správcu dane, ktorý vyhotovil
protokol.
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TVRTÝ DIEL
POSTUP PRI URÈENÍ DANE POD¼A POMÔCOK
§ 48
(1) Správca dane zistí základ dane a urèí daò pod¾a
pomôcok, ak daòový subjekt
a) nepodá daòové priznanie ani na výzvu správcu
dane,
b) nesplní povinnos v lehote urèenej správcom dane
vo výzve na odstránenie nedostatkov daòového priznania a správca dane nezaèal daòovú kontrolu,
c) nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutoèností niektorú zo svojich zákonných povinností,
v dôsledku èoho nemono daò správne zisti, alebo
d) neumoní vykona daòovú kontrolu.
(2) Správca dane oznámi daòovému subjektu urèovanie dane pod¾a pomôcok, ak nastanú skutoènosti
uvedené v odseku 1, prièom dòom zaèatia urèovania
dane pod¾a pomôcok je deò uvedený v oznámení.
(3) Správca dane je pri urèení dane oprávnený poui
pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará
bez súèinnosti s daòovým subjektom. Pomôckami
môu by najmä listiny, daòové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daòové spisy iných daòových subjektov, znalecké posudky a výpovede svedkov v iných
daòových veciach, správy a vyjadrenia iných správcov
dane, tátnych orgánov a obcí, záujmových zdruení
a vlastné poznatky správcu dane zo zdaòovania dotknutého daòového subjektu, ako aj jemu podobných
daòových subjektov.
(4) Ak daòový subjekt v priebehu urèenia dane
správcom dane pod¾a pomôcok predloí úètovné doklady a iné doklady, správca dane ich môe vyui ako pomôcky.
(5) Pri urèení dane pod¾a pomôcok je správca dane
povinný prihliadnu tie na zistené okolnosti, z ktorých
vyplývajú výhody pre daòový subjekt, aj keï ním neboli
uplatnené.
§ 49
(1) O urèení dane pod¾a pomôcok správca dane vyhotoví protokol o urèení dane pod¾a pomôcok, ktorý doruèí daòovému subjektu spolu s výzvou na vyjadrenie. Na
obsah tohto protokolu sa primerane vzahuje § 47. Súèasou protokolu o urèení dane pod¾a pomôcok je aj súpis pomôcok, na základe ktorých správca dane urèil
daò.
(2) Daòový subjekt je oprávnený písomne sa vyjadri
len k dodraniu zákonných podmienok na pouitie tohto spôsobu urèenia dane a k dodraniu postupu pod¾a
§ 48 ods. 5 najneskôr do 15 pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy správcu dane na vyjadrenie sa k protokolu o urèení dane pod¾a pomôcok. Zmekanie lehoty nemono odpusti.
(3) Urèenie dane pod¾a pomôcok je ukonèené dòom
doruèenia protokolu o urèení dane pod¾a pomôcok pod¾a odseku 1.
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PIATY DIEL
OSTATNÉ ÈINNOSTI SPRÁVCU DANE
§ 50
Predbené opatrenia
(1) Správca dane môe poèas daòovej kontroly alebo
pri miestnom zisovaní na zabezpeèenie ich úèelu alebo
ak je odôvodnená obava, e nesplatná daò alebo nevyrubená daò bude v dobe jej splatnosti a vymáhate¾nosti
nevymoite¾ná alebo e v tejto dobe bude vymáhanie
dane spojené so znaènými akosami, v rozsahu nevyhnutne potrebnom uloi rozhodnutím daòovému subjektu, aby nieèo vykonal, nieèoho sa zdral alebo nieèo
strpel, a to najmä, aby
a) zloil peòanú sumu na úèet správcu dane,
b) nenakladal s vecami alebo právami urèenými v rozhodnutí.
(2) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 mono poda
odvolanie, ktoré nemá odkladný úèinok.
(3) Bezodkladne po zaèatí konania o uloení predbeného opatrenia týkajúceho sa nehnute¾ností, doruèí
správca dane oznámenie o zaèatí takého konania katastru nehnute¾ností. Právne úkony vykonané v rozpore s uloeným predbeným opatrením sú neplatné. 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 predbeného opatrenia v katastri, ktoré sú
s ním v rozpore, sú neplatné a po tomto oznámení.
(4) Predbeným opatrením nemono obmedzi alebo
zamedzi výkon záloného práva pod¾a Obèianskeho
zákonníka.37)
(5) Správca dane predbené opatrenie zruí, ak pominie dôvod, pre ktorý bolo uloené; ak pominul dôvod
len sèasti, predbené opatrenie sa zruí len èiastoène.
(6) Predbené opatrenie stráca úèinnos dòom zaplatenia dane alebo daòového nedoplatku, a to aj vykonaním kompenzácie pod¾a § 55 ods. 7, alebo dòom vzniku
záloného práva pod¾a § 81; o strate úèinnosti predbeného opatrenia musí správca dane písomne upovedomi daòový subjekt.
§ 51
Záznamová povinnos
(1) Správca dane môe uloi daòovému subjektu,
aby okrem evidencie ustanovenej veobecne záväzným
právnym predpisom viedol osobitné záznamy potrebné
na správne urèenie dane.
(2) Povinnos vies záznamy ukladá správca dane
rozhodnutím, proti ktorému nemono poda odvolanie.
Súèasou rozhodnutia musí by presné urèenie zaznamenávaných údajov, ich èlenenie a usporiadanie vrátane nadväznosti na doklady, z ktorých sa záznam vedie.
37
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(3) Ak sa zmenili alebo odpadli dôvody, ktoré viedli
k uloeniu záznamovej povinnosti, správca dane je
oprávnený na návrh daòového subjektu alebo z vlastného podnetu túto záznamovú povinnos zmeni alebo
zrui.
(4) Správca dane je oprávnený preverova plnenie záznamovej povinnosti, poadova doklady, o ktorých sa
vedie priebená evidencia, a uklada rozhodnutím povinnos odstránenia chýb.
(5) Záznamy, evidencie a doklady k nim sa vzahujúce je daòový subjekt povinný uchováva po dobu, v ktorej nezanikne právo na vyrubenie dane alebo rozdielu
dane alebo uplatnenia nároku na sumu pod¾a osobitných predpisov.1)
§ 52
Zverejòovanie zoznamov
(1) Daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo vypracúvajú zoznamy
a) daòových dlníkov pod¾a stavu k 31. decembru
predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výka
daòových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby
17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie,
b) daòových subjektov, ktorým bola povolená ú¾ava
alebo odpustenie pod¾a § 70 a 157, u ktorých celková
suma povolenej ú¾avy alebo odpustenia presahuje
za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa
budú zoznamy zverejòova, u fyzickej osoby 17 000
eur a u právnickej osoby 170 000 eur,
c) daòových subjektov, ktorým bol povolený odklad
platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 33 000 eur
a u právnickej osoby 330 000 eur.
(2) Správca dane, ktorým je obec, môe zverejni zoznam
a) daòových dlníkov pod¾a stavu k 31. decembru
predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výka
daòových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby
160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
b) daòových subjektov, u ktorých suma povoleného
odkladu platenia dane alebo suma povoleného platenia dane v splátkach presahuje u fyzickej osoby
160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
c) daòových subjektov, ktorým bola povolená ú¾ava
alebo odpustený daòový nedoplatok s uvedením jej
výky.
(3) V zoznamoch pod¾a odsekov 1 a 2 sa uvedie
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu,
b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej
sídlo,
c) suma
1. daòových nedoplatkov,
2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo

) § 151j a 151md Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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3. povolenej ú¾avy alebo odpustenia pod¾a § 70
a 157.
(4) V prvom polroku beného roka sa zverejòujú zoznamy pod¾a odseku 1 na internetovej stránke daòového riadite¾stva a na internetovej stránke colného riadite¾stva a zoznamy pod¾a odseku 2 na internetovej
stránke príslunej obce alebo na mieste obvyklom na
oznamovanie informácií obcou.
(5) Daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo zverejòujú aktualizovaný zoznam daòových subjektov registrovaných pre daò z pridanej hodnoty a pre spotrebné
dane. V zoznamoch sa uvedie meno, priezvisko, trvalý
pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo pre daò alebo registraèné èíslo a druh registrácie.
§ 53
Poskytovanie údajov
(1) Správca dane na iados oznámi, èi urèitý daòový
subjekt je registrovaný, alebo aké èíslo mu bolo pridelené pri registrácii, alebo potvrdí, èi èíslo, ktoré daòový
subjekt uviedol, mu bolo pridelené. Na úèely daòového
konania sa prihliada len na písomné oznámenie tejto
skutoènosti.
(2) Na iados daòového subjektu daòové riadite¾stvo
oznámi, èi iná osoba je registrovaná na daò z pridanej
hodnoty v inom èlenskom táte; súèasne mu oznámi, èi
èíslo, ktoré daòový subjekt v iadosti uviedol, jej bolo
pridelené pri registrácii na túto daò.
(3) Na iados daòového subjektu colné riadite¾stvo
oznámi, èi iná osoba je registrovaná na spotrebnú daò
v inom èlenskom táte; súèasne mu oznámi, èi èíslo,
ktoré daòový subjekt v iadosti uviedol, jej bolo pridelené pri registrácii na túto daò.
(4) Správca dane na iados daòového subjektu vydá
potvrdenie o stave jeho osobného úètu; na tento úèel sa
za daòový nedoplatok povauje aj daòový nedoplatok
postúpený pod¾a § 86, ktorý v èase vydania potvrdenia
nezanikol.
§ 54
Súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra
Na iados daòového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voèi daòovému subjektu daòovú poh¾adávku a daòový subjekt nemá daòový nedoplatok; na
tento úèel sa za daòový nedoplatok povauje aj daòový
nedoplatok postúpený pod¾a § 86, ktorý v èase vydania
potvrdenia nezanikol.
TRETIA ÈAS
PLATENIE DANE
§ 55
Spôsob platenia dane a pouitie platieb
(1) Daò sa platí v eurách príslunému správcovi
dane.
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(2) Platbu dane mono vykona
a) bezhotovostným prevodom z úètu
1. vedeného v banke na prísluný úèet správcu
dane,
2. urèeného na zloenie zábezpeky na daò, ak tak
ustanovuje osobitný predpis,33) na prísluný úèet
vedený v tátnej pokladnici,
b) v hotovosti
1. potovým poukazom na prísluný úèet správcu
dane,
2. zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie
pod¾a tohto zákona, ak ide o platby, ktoré majú
by daòovou exekúciou vymoené, alebo ak ide
o sankcie vyberané pod¾a osobitných predpisov,33)
3. pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým je
obec; na túto platbu je zamestnanec správcu
dane povinný vyda príjmový pokladnièný doklad,
c) vykonaním kompenzácie pod¾a odseku 7.
(3) Poplatky súvisiace s realizáciou platby dane znáa daòový subjekt. Pri realizovaní platby v prospech
daòového subjektu znáa poplatky súvisiace s touto
platbou správca dane; ak ide o poplatky súvisiace
s platbou v prospech daòového subjektu na jeho úèet
vedený v banke mimo územia Slovenskej republiky,
správca dane znáa poplatky súvisiace s realizáciou
platby len na území Slovenskej republiky.
(4) Daòový subjekt je povinný oznaèi platbu dane
spôsobom pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; to neplatí, ak je správcom dane obec.
(5) Správca dane pouije platbu oznaèenú pod¾a odseku 4 na úhradu príslunej dane.
(6) Správca dane platbu daòového subjektu neoznaèenú pod¾a odseku 4 pouije na úhradu exekuèných
nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho
daòového nedoplatku, splatného preddavku na daò,
nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách
s najstarím dátumom splatnosti v èase prijatia platby.
Ak v èase prijatia platby existuje viacero daòových nedoplatkov, splatných preddavkov na daò a nedoplatkov
na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti,
prijatá platba sa pouije na ich úhradu v poradí pod¾a
ich výky vzostupne.
(7) Ak nemono poui platbu daòového subjektu
pod¾a odseku 6, pouije sa na kompenzáciu jeho daòového nedoplatku, splatného preddavku na daò, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný úrad.
(8) Ak nemono poui neoznaèenú platbu daòového
subjektu pod¾a odsekov 6 a 7, správca dane postupuje
pod¾a § 79.
(9) Pouitie platieb pod¾a odsekov 6 a 7 správca dane
oznámi daòovému subjektu.
(10) Ak daòový subjekt podal iados pod¾a § 70 alebo
§ 157 ods. 1 písm. a), ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepouijú na daòový nedoplatok, na ktorý bola ú¾ava alebo odpustenie poadované, a to odo dòa doruèenia tejto
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iadosti správcovi dane a do dòa doruèenia rozhodnutia o tejto iadosti daòovému subjektu.
(11) Správca dane je povinný prija kadú platbu,
aj keï nie je vykonaná daòovým subjektom, a zaobchádza s òou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daòový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daòový
subjekt zaplatil, nie je prípustné.
(12) Za deò platby sa povauje
a) pri bezhotovostných prevodoch z úètu v banke deò,
keï bola platba odpísaná z úètu daòového subjektu,
b) pri platbe v hotovosti deò, keï pota alebo zamestnanec správcu dane hotovos prijal alebo prevzal,
c) pri vykonaní kompenzácie pod¾a odseku 7 deò, keï
bola platba pripísaná na úèet iného správcu dane,
d) pri pouití daòového preplatku pod¾a § 79 deò vzniku daòového preplatku.
(13) Banka je povinná oznámi správcovi dane deò,
keï dolo k odpísaniu platby z úètu daòového subjektu.
(14) Povinnos zaplati daò, ktorá vznikla pred smrou fyzickej osoby, prechádza na dedièa do výky hodnoty nadobudnutého majetku v dedièskom konaní. Povinnos zaplati daò za právnickú osobu, ktorá zanikla
s právnym nástupcom, prechádza na tohto nástupcu.
(15) Dohody uzatvorené o tom, e povinnos pod¾a
tohto zákona alebo osobitného predpisu1) znáa namiesto daòového subjektu úplne alebo èiastoène iná
osoba, nie sú pre správu daní právne úèinné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 56
Osobný úèet daòového subjektu
(1) Daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo sprístupní daòovému subjektu elektronický výpis z jeho osobného úètu.
(2) Potvrdenie o stave osobného úètu získané na základe autorizovaného prístupu k elektronickému výpisu z osobného úètu je k dátumu uvedenému na potvrdení pouite¾né na právne úkony, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.
(3) Daòový subjekt má právo poda daòovému riadite¾stvu a colnému riadite¾stvu námietku k nezrovnalostiam zisteným v elektronickom výpise z jeho osobného úètu.
§ 57
Odklad platenia dane a povolenie splátok
(1) Na iados daòového subjektu môe správca dane
povoli odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva,
alebo povoli platenie tejto dane v splátkach.
(2) Správca dane môe povoli odklad platenia dane
alebo platenie dane v splátkach, len ak dlná suma
38
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bude zabezpeèená záloným právom pod¾a § 81 alebo
niektorým zo spôsobov zabezpeèenia záväzkov pod¾a
Obèianskeho zákonníka.38)
(3) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môe správca dane povoli najviac na 24 mesiacov
odo dòa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani.
(4) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môe správca dane povoli najskôr odo dòa doruèenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane
alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.
(5) Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo
platenia dane v splátkach zaplatí daòový subjekt úrok
zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpoète úroku sa pouije trojnásobok základnej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky39) platnej
v deò, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane; 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 %. Úrok sa vypoèíta za kadý deò povoleného
odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane
v splátkach. Ak daòový subjekt zaplatí odloenú sumu
dane alebo daò v splátkach uloenú rozhodnutím
správcu dane v lehote kratej, ako ukladá rozhodnutie,
správca dane úrok z odloenej sumy vyrubí do dòa zaplatenia odloenej sumy dane alebo do dòa zaplatenia
dane v splátkach. Úrok z odloenej sumy vyrubí správca dane rozhodnutím. Úrok z odloenej sumy je splatný
do 15 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia; tento
úrok nemono vyrubi, ak uplynulo pä rokov od konca
roka, v ktorom daòový subjekt zaplatil odloenú sumu
dane alebo daò v splátkach.
(6) Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo
rozhodnutiu o platení dane v splátkach nemono poda
odvolanie. Lehotu urèenú v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach nemono predåi ani odpusti
jej zmekanie.
(7) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach mono povoli, ak je to v súlade s osobitným predpisom.40)
(8) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane nepovolí, ak neuplynul najmenej jeden rok odo dòa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí
o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom
rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach urèený ako deò, keï mala by daò zaplatená.
(9) Ak daòový subjekt nesplní podmienky urèené
v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo
v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, ïalí odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach
správca dane môe povoli, iba ak uplynulo najmenej

) § 544 a 558 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
) § 17 ods. 1 zákona è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
40
) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
39

Èiastka 193

Zbierka zákonov è. 563/2009

pä rokov odo dòa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí
o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom
rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach urèený ako deò, keï mala by daò zaplatená.
(10) Ak daòový subjekt nezaplatí odloenú daò vo
výke a v lehote urèenej správcom dane v rozhodnutí
alebo nezaplatí splátku dane vo výke a v lehote urèenej správcom dane v rozhodnutí, stáva sa splatný celý
daòový nedoplatok dòom nasledujúcim po dni splatnosti dane alebo splátky dane. Správca dane je povinný
zaèa daòové exekuèné konanie do 30 pracovných dní
odo dòa, keï mala by daò alebo splátka dane zaplatená.
(11) Ustanovenia odsekov 1 a 10 sa vzahujú aj na
povolenie odkladu platenia daòového nedoplatku alebo
na povolenie platenia daòového nedoplatku v splátkach.
TVRTÁ ÈAS
DAÒOVÉ KONANIE
PRVÁ HLAVA
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 58
Zaèatie daòového konania
(1) Daòové konanie zaèína
a) na návrh úèastníka daòového konania,
b) z podnetu orgánu prísluného kona vo veci pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov.2)
(2) Daòové konanie je zaèaté dòom doruèenia podania daòového subjektu orgánu príslunému kona vo
veci alebo dòom, keï daòový subjekt na výzvu tohto
prísluného orgánu doruèil doplnené podanie.
(3) Ak daòové konanie zaèína z podnetu orgánu prísluného kona vo veci, konanie sa zaèína dòom, keï
tento orgán vykonal voèi daòovému subjektu alebo inej
osobe, voèi ktorej je pod¾a tohto zákona oprávnený kona, prvý úkon.
(4) Pre daòové konanie je rozhodujúci obsah podania, aj keï je podanie nesprávne oznaèené.
§ 59
Úèastníci daòového konania
(1) Úèastníkom daòového konania je daòový subjekt.
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kom rozsahu, v akom má spôsobilos vlastnými úkonmi nadobúda práva a bra na seba povinnosti.
(5) Úèastník daòového konania je povinný na poiadanie správcu dane preukáza svoju totonos dokladom totonosti preukazujúcim meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.
§ 60
Vylúèenie zamestnanca
(1) Zamestnanec prísluného orgánu je z daòového
konania vylúèený, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci
alebo k úèastníkovi konania mono ma pochybnos
o jeho nezaujatosti.
(2) Zamestnanec prísluného orgánu je z daòového
konania vylúèený aj vtedy, ak sa v tej istej veci zúèastnil daòového konania ako zamestnanec orgánu iného
stupòa.
(3) Zamestnanec prísluného orgánu zúèastnený na
daòovom konaní je povinný neodkladne oznámi príslunému nadriadenému zamestnancovi tohto orgánu
skutoènosti uvedené v odsekoch 1 a 2 a ïalie skutoènosti preukazujúce zaujatos zamestnanca prísluného orgánu.
(4) Ak sa úèastník daòového konania dozvie skutoènosti preukazujúce vylúèenie zamestnanca pod¾a odsekov 1 a 2, môe poda príslunému orgánu námietku
zaujatosti.
(5) Zamestnanec prísluného orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môe do doby, keï bude rozhodnuté o tom, èi je zaujatý, vykona vo veci len nevyhnutné úkony.
(6) O námietke zaujatosti rozhodne jeho najbliie
nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý môe rozhodnú o námietke zaujatosti aj z vlastného podnetu. Pri
zaujatosti nadriadeného zamestnanca prísluného orgánu, ktorý nemá nadriadeného zamestnanca, rozhodne druhostupòový orgán. Námietku zaujatosti nemono poda voèi generálnemu riadite¾ovi daòového
riadite¾stva a generálnemu riadite¾ovi colného riadite¾stva.
(7) Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti pod¾a odseku 6 nie sú prípustné opravné prostriedky.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa vzahujú aj na daòovú kontrolu.
§ 61

(2) Na daòovom konaní sa môe zúèastni aj iná osoba, ktorú správca dane na daòové konanie prizve.

Preruenie daòového konania

(3) Práva a povinnosti úèastníka daòového konania
má aj ten, na koho pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu prela z dlníka povinnos alebo na koho
preli pod¾a osobitného predpisu záväzky za daòového
dlníka, alebo od koho mono pod¾a tohto zákona vyadova plnenie za daòového dlníka.

(1) Správca dane môe daòové konanie prerui, ak
sa zaèalo konanie o predbenej otázke alebo zaèalo konanie o inej skutoènosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia alebo je potrebné získa informácie spôsobom pod¾a osobitného predpisu.41)

(4) Úèastník daòového konania v konaní koná v ta41

) Zákon è. 76/2007 Z. z.

(2) Správca dane môe daòové konanie prerui najdlhie na 30 dní, ak to z dôleitých dôvodov zhodne na-
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vrhnú úèastníci daòového konania; túto lehotu môe
správca dane predåi na nevyhnutný èas.
(3) Konanie je preruené dòom uvedeným v rozhodnutí o preruení konania; proti tomuto rozhodnutiu
nemono poda odvolanie.
(4) Správca dane pokraèuje v daòovom konaní
z vlastného podnetu alebo na podnet úèastníka daòového konania, ak pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie preruilo, alebo ak uplynula lehota uvedená v odseku 2. Pokraèovanie v daòovom konaní správca dane
písomne oznámi úèastníkom konania.
(5) Ak je daòové konanie preruené, lehoty pod¾a
tohto zákona neplynú.
(6) Ustanovenia o preruení daòového konania sa
vzahujú rovnako aj na daòové konanie vedené daòovým riadite¾stvom, colným riadite¾stvom alebo ministerstvom.
§ 62
Zastavenie daòového konania
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, daòové konanie sa zastaví, ak
a) navrhovate¾ vzal spä svoj návrh skôr, ako bolo
o òom rozhodnuté,
b) je právnym nástupcom daòového subjektu Slovenská republika, okrem konania o dani z nehnute¾ností,
c) daòový subjekt zanikol bez právneho nástupcu,
d) sa zistí v priebehu daòového konania, e navrhovate¾ nie je oprávnenou osobou,
e) daòový subjekt zmekal lehotu, ktorú nemono predåi ani odpusti jej zmekanie,
f) bolo vo veci u právoplatne rozhodnuté a skutkový
stav sa podstatne nezmenil,
g) prísluný orgán zistí, e pred podaním návrhu vo
veci zaèal kona súd,
h) odpadol dôvod daòového konania.
(2) Rozhodnutie o zastavení daòového konania pod¾a
odseku 1 písm. b) a c) sa nedoruèuje; toto rozhodnutie
sa zakladá v spisovom materiáli správcu dane.
(3) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 písm. a) a c)
a g) nemono poda odvolanie.
§ 63
Rozhodnutie
(1) Uklada povinnosti alebo priznáva práva pod¾a
tohto zákona alebo osobitného predpisu2) mono len
rozhodnutím, ktoré musí by doruèené pod¾a tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Rozhodnutie musí vychádza zo stavu veci zisteného v daòovom konaní, musí obsahova náleitosti
ustanovené týmto zákonom a musí by vydané prísluným orgánom, ak tento zákon alebo osobitný predpis1)
neustanovuje inak.
(3) Ak tento zákon alebo osobitné predpisy ) neustanovujú inak, rozhodnutie musí obsahova
a) oznaèenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b) èíslo a dátum rozhodnutia,
1
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c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej
osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo,
identifikaèné èíslo organizácie a identifikaèné èíslo
daòového subjektu pridelené pri registrácii, alebo
rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá povinnos registrácie alebo nemá povinnos evidencie pod¾a osobitného predpisu,33)
d) výrok, ktorý obsahuje údaje pod¾a písmena c), rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho
predpisu, pod¾a ktorého sa rozhodovalo, lehotu plnenia, ak sa ukladá povinnos plni, rozhodnutie
o náhrade nákladov správy daní pod¾a § 12, a ak ide
o peòané plnenie, aj sumu a èíslo úètu príslunej
banky, na ktorý má by suma zaplatená,
e) pouèenie o mieste, lehote a forme podania odvolania
s upozornením na prípadné vylúèenie odkladného
úèinku,
f) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca daòového riadite¾stva, colného riadite¾stva alebo
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie
a odtlaèok úradnej peèiatky, ak ide o správcu dane,
ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa rozhodnutie doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok úradnej
peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým
podpisom.
(4) Lehota plnenia pod¾a odseku 3 písm. d) je 15 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak
tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje
inak.
(5) Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, ak tento zákon neustanovuje inak. V odôvodnení sa uvedie, ktoré
skutoènosti boli podkladom rozhodnutia, vysporiadanie sa s návrhmi a námietkami daòového subjektu, aké
úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov a pouitie právnych predpisov, pod¾a ktorých sa rozhodovalo.
(6) Ak chýba v rozhodnutí pouèenie o odvolaní alebo
v rozhodnutí bolo nesprávne uvedené pouèenie, e proti rozhodnutiu nemono poda odvolanie, alebo ak bola
skrátená lehota na podanie odvolania alebo nie je v pouèení urèená lehota vôbec, odvolanie mono poda do
iestich mesiacov po doruèení rozhodnutia; to neplatí,
ak rozhodnutie pod¾a tohto zákona nemusí obsahova
pouèenie.
(7) Ak je v rozhodnutí urèená na podanie odvolania
lehota dlhia ako v tomto zákone, platí lehota uvedená
v rozhodnutí.
(8) Rozhodnutie o opravných prostriedkoch, ktorým
sa navrhovate¾ovi vyhovuje v plnom rozsahu, nemusí
obsahova odôvodnenie.
(9) Doruèené rozhodnutie, proti ktorému nemono
poda odvolanie, je právoplatné.
(10) Rozhodnutie je vykonate¾né, ak proti nemu nemono poda odvolanie alebo ak odvolanie nemá odkladný úèinok a ak zároveò uplynula lehota plnenia.
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(11) Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, opraví na podnet
úèastníka konania alebo z vlastného podnetu chyby
v písaní, poèítaní, chýbajúce formálne náleitosti a iné
zrejmé nesprávnosti v rozhodnutí a upovedomí o tom
oznámením úèastníka konania.
§ 64
Nulitné rozhodnutie
(1) Na úèely správy daní sa za nulitné rozhodnutie
povauje rozhodnutie vydané pod¾a tohto zákona uvedené v odseku 2. Také rozhodnutie nemá právne úèinky a h¾adí sa naò, akoby nebolo vydané.
(2) Pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré
a) vydal správca dane na to vecne neprísluný; ak ide
o správcu dane, ktorým je obec, za nulitné sa povauje aj rozhodnutie, ktoré vydal správca dane na to
miestne neprísluný,
b) bolo vydané omylom inej osobe,
c) nadväzuje na nulitné rozhodnutie.
(3) Nulitu rozhodnutia posudzuje z vlastného podnetu alebo iného podnetu druhostupòový orgán, a to
kedyko¾vek; ak ide o rozhodnutie ministerstva, posudzuje také rozhodnutie minister na základe návrhu
ním urèenej osobitnej komisie.
(4) Ak orgán uvedený v odseku 3 zistí, e rozhodnutie
nie je nulitné, zale o tejto skutoènosti tomu, kto podnet podal, oznámenie v lehote do 30 dní odo dòa doruèenia podnetu.
(5) Ak orgán uvedený v odseku 3 zistí, e posudzované rozhodnutie je nulitné, vydá o tejto skutoènosti rozhodnutie o nulite, ktoré doruèí osobe, ktorej bolo posudzované rozhodnutie doruèené. Ak na posudzované
rozhodnutie nadväzuje ïalie rozhodnutie, rozhodne
orgán uvedený v odseku 3 aj o nulite tohto nadväzujúceho rozhodnutia; vo výroku rozhodnutia o nulite posudzovaného rozhodnutia mono uvies aj rozhodnutie
nadväzujúce na posudzované rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o nulite nie sú prípustné opravné prostriedky.
§ 65
Lehoty na rozhodnutie
(1) Orgán prísluný na rozhodnutie v daòovom konaní rozhodne bezodkladne, najneskôr vak do ôsmich
dní odo dòa zaèatia konania, ak to povaha vecí pripúa a je tak moné urobi na základe dokladov predloených daòovým subjektom; inak rozhodne do 30 dní odo
dòa zaèatia konania. V osobitne zloitých prípadoch
orgán prísluný na rozhodnutie rozhodne do 60 dní.
(2) Ak vzh¾adom na mimoriadnu zloitos prípadu
alebo iné závané okolnosti alebo osobitnú povahu prípadu nemono rozhodnú ani v lehote do 60 dní, môe
túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného
odôvodnenia primerane predåi druhostupòový orgán.
Ak rozhoduje druhostupòový orgán, môe túto lehotu
pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia
primerane predåi ministerstvo, a ak rozhoduje ministerstvo, minister.
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(3) Ak orgán prísluný na rozhodnutie v daòovom konaní nemôe vo veci rozhodnú v lehote do 60 dní, je povinný o tom písomne s uvedením dôvodov upovedomi
daòový subjekt.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa pouijú, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(5) Lehoty pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(6) Lehota na rozhodnutie je zachovaná, ak v posledný deò lehoty daòový subjekt prevezme rozhodnutie
u správcu dane alebo ak správca dane odovzdá rozhodnutie na potovú prepravu prostredníctvom poty alebo poskytovate¾a potových sluieb alebo ak odole
rozhodnutie elektronickými prostriedkami.
§ 66
Opatrenia proti neèinnosti
Ak orgán prísluný na rozhodnutie v daòovom konaní je v tomto konaní neèinný a nerozhodne ani v lehotách ustanovených v § 65 ods. 1 a 2 a nápravu nemono
dosiahnu inak a povaha veci to nevyluèuje, je prísluný vo veci rozhodnú druhostupòový orgán.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ DAÒOVÉ KONANIA
PRVÝ DIEL
REGISTRAÈNÉ KONANIE
§ 67
Postup pri registrácii
(1) Daòový subjekt, ktorý sa registruje u správcu
dane pod¾a osobitných predpisov,1) je povinný predloi
správcovi dane iados o registráciu na tlaèive, ktorého
vzor urèí ministerstvo; ak sa iados o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.
(2) V iadosti o registráciu je daòový subjekt, ktorým
je
a) fyzická osoba, povinný uvies
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. rodné èíslo,
4. identifikaèné èíslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5. miesto podnikania; ak uvedie okrem miesta podnikania aj miesto, kde vykonáva podnikate¾skú
èinnos, vyznaèí, kam sa majú doruèova písomnosti, ak sa miesto vykonávania podnikate¾skej
èinnosti líi od miesta podnikania,
6. svoje organizaèné zloky na území Slovenskej republiky,
7. hlavný predmet èinnosti,
8. dane, ku ktorým iada registráciu,
9. èísla úètov vedených v bankách, na ktorých budú
sústredené peòané prostriedky z jeho podnikate¾skej èinnosti,

Strana 4336

Zbierka zákonov è. 563/2009

10. splnomocnenca na doruèovanie, ak ide o fyzickú
osobu pod¾a § 9 ods. 10,
11. ïalie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov,1)
b) právnická osoba, povinný uvies
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo organizácie,
4. svoje organizaèné zloky na území Slovenskej republiky,
5. hlavný predmet èinnosti,
6. dane, ku ktorým iada registráciu,
7. èísla úètov vedených v bankách, na ktorých budú
sústredené peòané prostriedky z jeho podnikate¾skej èinnosti,
8. tatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem tatutárneho orgánu oprávnené za òu v daòových
veciach kona,
9. splnomocnenca na doruèovanie, ak ide o právnickú osobu pod¾a § 9 ods. 10,
10. ïalie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.1)
(3) K iadosti o registráciu daòový subjekt priloí prílohy pod¾a osobitných predpisov.1)
(4) Správca dane preverí údaje uvedené v iadosti
o registráciu a v prílohách pod¾a odseku 3, a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daòový
subjekt, aby údaje bliie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveò urèí lehotu, v ktorej je daòový subjekt povinný výzve vyhovie.
(5) Ak daòový subjekt vyhovie výzve správcu dane
v urèenej lehote a v poadovanom rozsahu, povauje sa
iados o registráciu za podanú v deò pôvodného podania.
(6) Ak daòový subjekt výzve správcu dane nevyhovie,
vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom iados o registráciu zamietne, ak tento zákon neustanovuje inak.
Proti tomuto rozhodnutiu nemono poda odvolanie.
(7) Správca dane zaregistruje daòový subjekt v lehote do 30 dní od podania iadosti o registráciu alebo odo
dòa odstránenia nedostatkov podania, ak spåòa podmienky na registráciu pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov.1) Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia správca dane vydá daòovému subjektu osvedèenie o registrácii a vyhotoví o tom úradný záznam. Proti
tomuto rozhodnutiu nemono poda odvolanie.
(8) Ak správca dane zistí, e daòový subjekt nesplnil
registraènú povinnos pod¾a osobitných predpisov,35)
vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daòový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v urèenej lehote, správca dane zaregistruje daòový subjekt z úradnej
moci. Správca dane môe rozhodnú o registrácii
z úradnej moci aj vtedy, ak daòový subjekt nevyhovel
výzve pod¾a odseku 4 a sú opodstatnené dôvody na registráciu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
správca dane doruèí daòovému subjektu osvedèenie
o registrácii.
42
43
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(9) Ak nastanú zmeny skutoèností uvedených pri registrácii pod¾a odseku 2 okrem odseku 2 písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu vrátane zmien, ktoré majú za následok zruenie registrácie k niektorej
dani, oznámi to daòový subjekt správcovi dane v lehote
do 30 dní odo dòa, keï nastali, alebo poiada o zruenie registrácie. V tejto lehote predloí daòový subjekt
správcovi dane aj osvedèenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísa do osvedèenia o registrácii.
(10) Daòový subjekt je povinný vráti správcovi dane
osvedèenie o registrácii do 15 dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia o zruení registrácie.
(11) Oznámenie pod¾a odseku 9 môe daòový subjekt
splni aj na jednotnom kontaktnom mieste,42) ak je to
v súvislosti a v rozsahu poadovaných zmien pod¾a osobitného predpisu.43)
DRUHÝ DIEL
VYRUBOVACIE KONANIE
§ 68
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, vyrubovacie konanie zaèína nasledujúci deò
po dni doruèenia protokolu s výzvou pod¾a § 46 ods. 7
a § 49 ods. 1 a konèí dòom doruèenia rozhodnutia daòovému subjektu; vyrubovacie konanie nezaène, ak sa
výzva pod¾a § 46 ods. 7 nezasiela. Vyrubovacie konanie
vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá
správca dane, ktorý zaèal daòovú kontrolu.
(2) Správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu pod¾a § 46
ods. 7 a § 49 ods. 1, ak
a) sa daòový subjekt písomne vzdá práva na vyjadrenie
sa k zisteniam v protokole,
b) daòový subjekt nemá pripomienky k zisteniam
v protokole,
c) sa daòový subjekt nevyjadrí k protokolu v lehote urèenej správcom dane vo výzve; v tom prípade správca dane o tejto skutoènosti spíe úradný záznam.
(3) Ak daòový subjekt predloí pripomienky a dôkazy
v lehote urèenej správcom dane vo výzve pod¾a § 46
ods. 7 a § 49 ods. 1, dohodne so správcom dane deò
prerokovania pripomienok a dôkazov ním predloených; ak sa nedohodnú, urèí deò ich prerokovania
správca dane. Ak sa daòový subjekt nemôe zúèastni
na prerokovaní, je povinný urèi si na tento úèel zástupcu. Správca dane na základe písomného vyjadrenia daòového subjektu a ním predloených dôkazov vykoná dokazovanie alebo miestne zisovanie. Ak sa
daòový subjekt alebo jeho zástupca nezúèastní na prerokovaní pripomienok a dôkazov ním predloených,
správca dane spíe o tejto skutoènosti úradný záznam.
O priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane
spíe s daòovým subjektom zápisnicu pod¾a § 19, a to
aj opakovane; v tom prípade správca dane vydá rozhod-

) § 66ba ods. 3 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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nutie do 15 dní odo dòa spísania poslednej zápisnice
s daòovým subjektom alebo odo dòa spísania úradného záznamu.
(4) Daò je vyrubená
a) rozhodnutím správcu dane,
b) podaním daòového priznania vrátane dodatoèného
daòového priznania alebo
c) zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnos poda
daòové priznanie.
(5) Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní vyrubí daò alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani.
(6) Správca dane po vykonaní daòovej kontroly v rozhodnutí urèí rozdiel v sume, ktorú mal daòový subjekt
pod¾a osobitných predpisov1) vykáza alebo na ktorú si
uplatnil nárok pod¾a osobitných predpisov.1)
§ 69
Zánik práva vyrubi daò
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemono vyrubi daò ani rozdiel dane alebo
uplatni nárok na sumu pod¾a osobitných predpisov1)
po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom
vznikla povinnos poda daòové priznanie alebo v ktorom bol daòový subjekt povinný daò zaplati bez povinnosti poda daòové priznanie, alebo v ktorom daòovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy pod¾a
osobitných predpisov.1) Ak ide o daòový subjekt, ktorý
si uplatòuje odpoèítanie daòovej straty, nemono vyrubi daò ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od
konca roka, v ktorom vznikla povinnos poda daòové
priznanie, v ktorom bola táto daòová strata vykázaná.
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sumu pod¾a osobitných predpisov1) najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla
povinnos poda daòové priznanie alebo v ktorom bol
daòový subjekt povinný daò zaplati bez povinnosti
poda daòové priznanie, alebo v ktorom daòovému
subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy pod¾a osobitných predpisov;1) v tých prípadoch sa nepouijú
ustanovenia odsekov 1 a 2. Lehota desiatich rokov na
zánik práva vyrubi daò sa vzahuje na daòový subjekt
so sídlom v Slovenskej republike, ktorého zdanite¾né
príjmy sú dosiahnuté na území druhého zmluvného
tátu, a tie aj na daòový subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorého zdanite¾né príjmy sú
dosiahnuté na území Slovenskej republiky, ak tieto neboli priznané a zdanené na území Slovenskej republiky.
§ 70
Ú¾ava na dani alebo odpustenie
daòového nedoplatku na dani
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa daòovým nedoplatkom rozumie daòový nedoplatok na dani okrem úroku
z omekania, úroku a pokuty.
(2) Správca dane môe na iados daòového dlníka,
ktorým je fyzická osoba, povoli ú¾avu na dani alebo odpusti daòový nedoplatok na dani okrem daòového nedoplatku na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach, ak by jeho vymáhaním bola váne ohrozená
výiva daòového dlníka alebo osôb odkázaných na
jeho výivu. Splnenie tejto podmienky je daòový dlník
povinný preukáza.

(2) Ak bol pred uplynutím lehoty vykonaný úkon
smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo
uplatnenie nároku na sumu pod¾a osobitných predpisov,1) plynú lehoty pod¾a odseku 1 znovu od konca
roka, v ktorom bol daòový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubi daò alebo rozdiel dane alebo uplatni
nárok na sumu pod¾a osobitných predpisov1) mono
najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom
vznikla povinnos poda daòové priznanie alebo v ktorom bol daòový subjekt povinný daò zaplati bez povinnosti poda daòové priznanie, alebo v ktorom daòovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy pod¾a
osobitných predpisov.1)

(3) Ak správca dane rozhodnutím daòovému dlníkovi povolí ú¾avu na dani alebo odpustí daòový nedoplatok, nevyrubí mu do dòa doruèenia tohto rozhodnutia
úrok z omekania pod¾a § 156 alebo jeho pomernú èas,
ktorá prislúcha k povolenej ú¾ave na dani.

(3) Za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu pod¾a
osobitných predpisov1) sa povauje doruèenie
a) protokolu z daòovej kontroly,
b) protokolu o urèení dane pod¾a pomôcok.

TRETÍ DIEL

(4) Ak sa vykonáva daòová kontrola na poiadanie
orgánov èinných v trestnom konaní, za úkon smerujúci
na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu pod¾a osobitných predpisov1) sa
povauje spísanie zápisnice o zaèatí daòovej kontroly
alebo doruèenie oznámenia o daòovej kontrole.
(5) Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti
daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, mono
vyrubi daò alebo rozdiel dane alebo uplatni nárok na

(4) Povolenie ú¾avy na dani alebo odpustenie daòového nedoplatku môe by viazané na podmienky, najmä
na povinnos zaplati èas daòového nedoplatku v urèenej lehote.
(5) Povoli ú¾avu na dani alebo odpusti daòový nedoplatok mono len v súlade s osobitným predpisom.40)

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
§ 71
Námietka
Daòový subjekt môe uplatni námietku, ak to ustanovuje tento zákon. Ak tento zákon neustanovuje inak,
o námietke rozhoduje orgán, voèi ktorému námietka
smeruje, a podanie námietky nemá odkladný úèinok;
proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné
prostriedky.
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Odvolacie konanie
§ 72
Veobecné ustanovenia o odvolaní
(1) Proti rozhodnutiu mono poda odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa úèastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.
(2) Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté (ïalej len prvostupòový
orgán).
(3) Odvolanie mono poda do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, ak
tento zákon neustanovuje inak; najneskôr do uplynutia tejto lehoty mono podané odvolanie zmeni alebo
doplni.
(4) Odvolanie musí obsahova okrem náleitostí pod¾a § 13 aj
a) oznaèenie prvostupòového orgánu,
b) èíslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c) dôvody podania odvolania,
d) dôkazy preukazujúce odôvodnenos odvolania, ak
sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi; ak je to moné, daòový subjekt predloí aj listinné dôkazy,
e) navrhované zmeny alebo zruenie napadnutého rozhodnutia.
(5) Ak odvolanie neobsahuje zákonom predpísané
náleitosti, prvostupòový orgán postupuje pod¾a § 13
ods. 8 a 9, prièom lehota na odstránenie nedostatkov
odvolania nesmie by kratia ako 15 dní.
(6) Ak úèastník konania vezme odvolanie spä, nemôe poda v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie
o spävzatí odvolania musí by podané písomne alebo
ústne do zápisnice. Za deò spävzatia odvolania sa povauje deò spísania zápisnice o spävzatí odvolania alebo deò, keï bolo oznámenie o spävzatí odvolania doruèené správcovi dane. Tým dòom je odvolacie konanie
zastavené a rozhodnutie nadobúda právoplatnos. Ak
sú v dobe od podania odvolania do jeho spävzatia vykonané prvostupòovým orgánom v konaní úkony,
spävzatím odvolania sa nezruujú a mono ich vyui
v ïalom konaní.
(7) Vèas podané odvolanie má odkladný úèinok, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(8) Odvolanie je neprípustné, ak
a) je podané po urèenej lehote,
b) nie je podané oprávnenou osobou,
c) smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.
(9) V odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bol vyrubený rozdiel v sume, ktorú mal daòový subjekt pod¾a osobitných predpisov1) zaplati alebo vykáza alebo na ktorú si uplatnil nárok pod¾a osobitných predpisov,1)
mono napadnú len tento rozdiel.
(10) Ak v priebehu odvolacieho konania uplynie lehota
na vyrubenie dane, prvostupòový orgán alebo odvolací
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orgán pod¾a § 74 ods. 1 odvolacie konanie zastaví a napadnuté rozhodnutie zruí.
§ 73
Postup prvostupòového orgánu
(1) Prvostupòový orgán môe rozhodnú o odvolaní,
ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Proti tomuto rozhodnutiu nemono poda odvolanie.
(2) Ak prvostupòový orgán o odvolaní pod¾a odseku 1
nerozhodne, postúpi odvolanie do 30 dní odo dòa zaèatia
odvolacieho konania spolu s výsledkami doplneného
daòového konania, s úplným spisovým materiálom
a s predkladacou správou na rozhodnutie odvolaciemu
orgánu; o takom postupe upovedomí daòový subjekt.
(3) Predkladacia správa obsahuje najmä
a) zhrnutie výsledkov doplneného daòového konania,
b) stanovisko ku vetkým dôvodom odvolania,
c) návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.
(4) Prvostupòový orgán odvolanie zamietne, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému
a) je odvolanie neprípustné,
b) nemono poda odvolanie.
(5) Prvostupòový orgán bez zbytoèného odkladu písomne oznámi úèastníkovi konania zamietnutie odvolania pod¾a odseku 4.
(6) Ak vyplýva z povahy veci, e odvolanie môe poda
nieko¾ko daòových subjektov, a ak sa odvolá len niektorý z nich, vyrozumie o tom správca dane ostatné
dotknuté daòové subjekty a vyzve ich, aby sa k podanému odvolaniu v ním urèenej lehote vyjadrili. Táto lehota nesmie by kratia ako 15 dní. Na vyjadrenie doruèené po urèenej lehote sa v ïalom konaní neprihliada.
Zmena daòovej povinnosti vyplývajúca z rozhodnutia
o odvolaní sa vzahuje na vetky daòové subjekty.
§ 74
Postup odvolacieho orgánu
(1) Odvolacím orgánom je druhostupòový orgán. Ak
rozhodnutie vydalo ministerstvo, odvolacím orgánom
je minister, ktorý rozhoduje na základe odporúèaní
ním urèenej osobitnej komisie.
(2) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu poadovanom v odvolaní. Ak vyjdú pri preskúmavaní najavo skutkové èi právne okolnosti úèastníkom konania neuplatnené, ktoré majú podstatný
vplyv na výrok rozhodnutia, odvolací orgán na ne pri
rozhodovaní prihliadne; odvolací orgán nie je viazaný
len návrhmi úèastníka konania a môe zmeni odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech.
V rámci odvolacieho konania môe odvolací orgán výsledky daòového konania doplòova, odstraòova chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie
chýb uloi správcovi dane s urèením primeranej lehoty.
(3) Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení alebo zruí, inak napadnuté
rozhodnutie potvrdí. Odvolací orgán rozhodnutie zruí
a vec vráti na ïalie konanie a rozhodnutie, ak sú na to
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dôvody. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruí a vráti vec
na ïalie konanie a rozhodnutie, správca dane alebo
orgán, ktorého rozhodnutie bolo zruené, je viazaný
právnym názorom odvolacieho orgánu.
(4) Ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu o dani
urèenej pod¾a pomôcok, skúma odvolací orgán dodranie zákonných podmienok na pouite § 48. Ak odvolací
orgán zistí, e tieto zákonné podmienky boli dodrané,
odvolaniu nevyhovie a napadnuté rozhodnutie potvrdí.
(5) Rozhodnutie o odvolaní neobsahuje odôvodnenie,
ak sa v òom vyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu.
(6) Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nemono
poda odvolanie; proti rozhodnutiu ministra nie sú prípustné opravné prostriedky.
(7) Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak smeruje
proti rozhodnutiu, proti ktorému
a) je odvolanie neprípustné,
b) nemono poda odvolanie.
(8) Odvolací orgán bez zbytoèného odkladu písomne
oznámi úèastníkovi konania zamietnutie odvolania
pod¾a odseku 7.
§ 75
Obnova konania
(1) Daòové konanie ukonèené právoplatným rozhodnutím, okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie
zmenilo alebo zruilo mimo odvolacieho konania pod¾a
§ 77 ods. 3, sa obnoví na návrh úèastníka konania alebo z úradnej moci, len ak
a) vyli najavo nové skutoènosti alebo dôkazy, ktoré
mohli ma podstatný vplyv na výrok rozhodnutia
a nemohli sa v konaní uplatni bez zavinenia úèastníka konania,
b) rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré
sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným èinom,
c) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbenej otázky, o ktorej prísluný orgán rozhodol inak.
(2) Obnova daòového exekuèného konania nie je prípustná.
(3) Návrh na obnovu konania sa podáva u správcu
dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.
(4) Návrh na obnovu konania musí by podaný do
iestich mesiacov odo dòa, keï sa úèastník konania
preukázate¾ne dozvedel o dôvodoch obnovy konania,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia, ktorého sa obnova konania týka. Tieto lehoty nemono predåi ani odpusti ich zmekanie.
(5) V návrhu na obnovu konania musí by uvedený
dôvod pod¾a odseku 1, dôkazy preukazujúce jeho odôvodnenos a dodranie lehôt pod¾a odseku 4.
(6) Ak návrh na obnovu konania bol zamietnutý,
úèastník konania nie je oprávnený opakovane poda
návrh na obnovu konania z tých istých dôvodov.
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§ 76
Postup pri obnove konania
(1) Obnovu konania povo¾uje alebo nariaïuje správca dane. Ak sa nepreukáu dôvody na obnovu konania
pod¾a § 75 ods. 1, návrh na obnovu konania sa zamietne.
(2) Ak rozhodol v poslednom stupni iný orgán ako
správca dane, povo¾uje, nariaïuje alebo zamieta návrh
na obnovu konania tento orgán; ak ide o rozhodnutie
ministerstva, minister.
(3) Obnova konania sa môe povoli alebo nariadi,
ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu
dane alebo uplatnenia nároku na sumu pod¾a osobitných predpisov.1)
(4) Pri zmene miestnej príslunosti rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nariaïuje ju alebo zamieta návrh na obnovu konania správca dane, ktorý je miestne
prísluný v deò podania tohto návrhu. Ak rozhodol
v poslednom stupni iný orgán ako správca dane, rozhoduje pri zmene miestnej príslunosti o návrhu na obnovu konania, nariaïuje ju alebo zamieta návrh na obnovu konania tento orgán. Na zmenu miestnej
príslunosti po povolení alebo nariadení obnovy konania sa neprihliada.
(5) V rozhodnutí o povolení alebo nariadení obnovy
konania sa uvedie, v akom rozsahu sa konanie obnovuje a z akých dôvodov.
(6) Proti rozhodnutiu o povolení alebo nariadení obnovy konania nemono poda odvolanie. Ak bol rozhodnutím zamietnutý návrh na obnovu konania, mono
proti nemu poda odvolanie.
(7) Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý
vo veci rozhodol v prvom stupni; pri zmene miestnej
príslunosti nové konanie vo veci vykoná správca dane
uvedený v odseku 4. Ak rozhodol o obnove konania odvolací orgán, je správca dane pri konaní viazaný jeho
právnym názorom.
(8) Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zruuje; proti novému rozhodnutiu mono poda odvolanie.
§ 77
Preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania
(1) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, okrem daòovej exekuènej výzvy a rozhodnutia o odvolaní proti daòovej exekuènej výzve, môe z vlastného alebo iného
podnetu preskúma druhostupòový orgán; ak ide
o rozhodnutie ministerstva, minister na základe návrhu ním urèenej osobitnej komisie. Rozhodnutie ministra nemono preskúmava. Podnet na preskúmanie
rozhodnutia nie je oprávnený poda druhostupòový orgán, ktorému ministerstvo právoplatné rozhodnutie u
preskúmalo. Rovnako podnet na preskúmanie rozhodnutia nie je oprávnený poda správca dane, ktorý rozhodnutie vydal a o ktorom rozhodol druhostupòový orgán, ktorému ministerstvo právoplatné rozhodnutie u
preskúmalo.
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(2) Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, a môe by podaný najneskôr do troch rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa
navrhuje preskúma.
(3) Rozhodnutie vydané v rozpore so veobecne záväzným právnym predpisom orgán prísluný na preskúmanie rozhodnutia zmení alebo zruí. Orgán prísluný na preskúmanie rozhodnutia rozhodnutie zruí
a vráti vec na ïalie konanie a rozhodnutie, ak sú na to
dôvody.
(4) Ak orgán prísluný na preskúmanie rozhodnutia
zistí, e vydané rozhodnutie nie je v rozpore so veobecne záväzným právnym predpisom, zale o tejto skutoènosti tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia, písomné oznámenie. V takom prípade sa
rozhodnutie nevydáva.
(5) Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza prísluný
orgán z právneho stavu a skutkových okolností v èase
vydania rozhodnutia. Prísluný orgán nemôe rozhodnutie zmeni alebo zrui alebo zrui a vráti vec na
ïalie konanie pod¾a odseku 3, ak sa po jeho vydaní dodatoène zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(6) Podnetu úèastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môe v plnom rozsahu vyhovie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného
úèastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní
úèastníci konania.
(7) Orgán prísluný na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania môe mimo odvolacieho konania rozhodnutie vydané pod¾a § 68 zrui, zmeni
alebo zrui a vráti vec na ïalie konanie, ak nezaniklo
právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo
uplatnenia nároku na sumu pod¾a osobitných
predpisov1) pod¾a § 69. Ak ide o rozhodnutie neuvedené
v prvej vete, orgán prísluný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôe rozhodnutie
mimo odvolacieho konania zrui, zmeni alebo zrui
a vráti vec na ïalie konanie po uplynutí piatich rokov
od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
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konanie a rozhodnutie, úèastník konania nemôe
poda podnet na jeho preskúmanie.
(11) Ak súd právoplatne rozhodol o alobe, ktorou bolo
napadnuté rozhodnutie, nemono toto rozhodnutie
pod¾a tohto zákona preskúma v rozsahu, v akom rozhodol súd.
§ 78
Rozhodnutia vylúèené z preskúmavania súdmi
Z preskúmavania súdmi sú vylúèené rozhodnutia o
a) odklade platenia dane alebo daòového nedoplatku,
b) platení dane alebo daòového nedoplatku v splátkach,
c) odpustení daòového nedoplatku pod¾a § 70,
d) odpustení sankcie pod¾a § 157 ods. 1 písm. b) a c).
TRETIA HLAVA
DAÒOVÉ PREPLATKY A DAÒOVÉ NEDOPLATKY
PRVÝ DIEL
DAÒOVÉ PREPLATKY
§ 79
Daòové preplatky a úrok
(1) Pri pouití daòového preplatku sa primerane postupuje pod¾a § 55 ods. 6 a 7.
(2) Ak nemono daòový preplatok poui pod¾a odseku 1, správca dane daòový preplatok vráti v lehote do
30 dní od jeho vzniku; daòový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za prísluné zdaòovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na
podanie daòového priznania pod¾a osobitných predpisov,,44) najneskôr vak do 40 dní odo dòa vzniku daòového preplatku.

(9) Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo
odvolacieho konania zruuje a vec sa vracia na ïalie
konanie a rozhodnutie, alebo proti rozhodnutiu, ktorým sa zruuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, nemono poda odvolanie.

(3) Ak správca dane vráti daòový preplatok po lehote
ustanovenej v odseku 2, je povinný v lehote do 15 dní
od vrátenia daòového preplatku rozhodnú o priznaní
úroku zo sumy daòového preplatku. Pri výpoète úroku
sa pouije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v posledný deò lehoty,
v ktorej mala by suma daòového preplatku pod¾a tohto
zákona vrátená; 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 %. Úrok sa priznáva za kadý
deò omekania. Správca dane tento úrok zaplatí do 15
dní od doruèenia rozhodnutia o priznaní úroku. Rovnako správca dane zaplatí daòovému subjektu úrok aj
v prípadoch oneskoreného vrátenia nadmerného
odpoètu a spotrebnej dane, na ktorú bolo uplatnené jej
vrátenie, ak sa nadmerný odpoèet a spotrebná daò nepouijú pod¾a § 55 ods. 6 a 7.

(10) Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo
odvolacieho konania zruuje a vec sa vracia na ïalie

(4) Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane o priznaní úroku pod¾a odseku 3 nemá odkladný úèinok.

(8) Ak podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania smeruje proti rozhodnutiu o dani
urèenej pod¾a pomôcok, skúma prísluný orgán dodranie zákonných podmienok na pouite tohto spôsobu
urèenia dane a dodranie postupu pod¾a § 48. Ak orgán
prísluný na preskúmanie rozhodnutia zistí, e tieto
zákonné podmienky a postup pod¾a § 48 bol dodraný,
postupuje pod¾a odseku 4.

44

) Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 582/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(5) Daòový preplatok nemono vráti po zániku práva
vyrubi daò alebo rozdiel dane.
(6) Za deò vrátenia preplatku sa povauje deò, keï
bola suma preplatku odpísaná z úètu správcu dane.
Banka je povinná oznámi daòovému subjektu deò,
keï dolo k odpísaniu platby z úètu správcu dane.
(7) Na nadmerný odpoèet a spotrebnú daò, pri ktorej
bolo uplatnené jej vrátenie, sa primerane vzahujú odseky 1 a 6.
DRUHÝ DIEL
DAÒOVÉ NEDOPLATKY
§ 80
Výzva na zaplatenie daòového nedoplatku
(1) Ak daòový subjekt v lehote pod¾a tohto zákona
alebo osobitných predpisov1) alebo urèenej v rozhodnutí správcu dane nezaplatil daò alebo neodviedol vybranú daò alebo zrazenú daò, správca dane ho môe vyzva, aby daòový nedoplatok odviedol alebo zaplatil
v ním urèenej náhradnej lehote. Táto lehota nesmie by
kratia ako 15 dní. Správca dane je povinný v tejto výzve upovedomi daòového dlníka o následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia daòového nedoplatku. Proti výzve mono poda námietku do 15 dní od jej
doruèenia. Podanie námietky má odkladný úèinok.
Rozhodnutie o vyhovení námietke nemusí obsahova
odôvodnenie.
(2) Výzva pod¾a odseku 1 sa pouije aj na zaplatenie
iných peòaných plnení, ktoré nie sú daòou a ktoré boli
uloené rozhodnutím správcu dane pod¾a tohto zákona
vrátane exekuèných nákladov a hotových výdavkov.
§ 81
Záloné právo
(1) Na zabezpeèenie daòového nedoplatku môe rozhodnutím správcu dane vzniknú záloné právo k predmetu záloného práva vo vlastníctve daòového dlníka
alebo k poh¾adávke daòového dlníka. Rovnako môe
správca dane rozhodnú o zabezpeèení daòového nedoplatku zriadením záloného práva k predmetu záloného práva, ktorý daòový dlník nadobudne v budúcnosti, a to aj vtedy, ak predmet záloného práva vznikne
v budúcnosti alebo jeho vznik závisí od splnenia podmienky. Záloné právo nemono zriadi k ortopedickým
pomôckam a kompenzaèným pomôckam vrátane osobného motorového vozidla ako zdravotne postihnutej
osoby. Záloné právo k poh¾adávke je úèinné voèi poddlníkovi, ak je poddlník o tom písomne vyrozumený.
Rozhodnutie o zabezpeèení daòového nedoplatku zriadením záloného práva k zálohu daòového dlníka sa
doruèí daòovému dlníkovi. Ak ide o záloné právo
k poh¾adávke daòového dlníka, rozhodnutie o zabez45
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peèení daòového nedoplatku zriadením záloného práva k poh¾adávke daòového dlníka sa doruèí daòovému
dlníkovi a poddlníkovi. Proti rozhodnutiu pod¾a piatej vety v lehote 15 dní odo dòa jeho doruèenia môe daòový dlník poda odvolanie; rovnako pod¾a iestej vety
môe daòový dlník a poddlník poda odvolanie. Poddlník môe v odvolaní namieta len neexistenciu alebo zánik poh¾adávky, ktorá je predmetom záloného
práva; toto tvrdenie je povinný preukáza. Odvolanie
nemá odkladný úèinok. Rozhodnutie o zabezpeèení daòového nedoplatku zriadením záloného práva sa s vyznaèením jeho vykonate¾nosti zale na zápis alebo na
registráciu pod¾a Obèianskeho zákonníka.45) Katastru
nehnute¾ností alebo príslunému registru správca
dane oznámi, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnos. Na úèely tohto zákona sa poddlníkom rozumie
dlník daòového dlníka.
(2) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 musí obsahova
okrem náleitostí pod¾a § 63 ods. 3 aj rodné èíslo, ak je
to nevyhnutné pod¾a osobitných predpisov,46) oznaèenie daòového nedoplatku, predmetu záloného práva
a zákaz daòovému dlníkovi alebo poddlníkovi naklada s predmetom záloného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane.
(3) Pri vzniku záloného práva k cenným papierom
správca dane dá príkaz právnickej osobe oprávnenej
vies evidenciu pod¾a osobitného predpisu,47) aby zaregistrovala pozastavenie práva naklada s cenným papierom konkrétneho daòového dlníka.
(4) Záloné právo pod¾a odseku 1 mono zriadi aj na
zabezpeèenie istej daòovej poh¾adávky, ktorá vznikne
v budúcnosti, ak je odôvodnená obava, e nesplatná
alebo nevyrubená daò nebude uhradená.
(5) Správca dane je oprávnený na úèely pod¾a odseku 1 vyzva daòového dlníka, aby predloil súpis svojho majetku. Daòový dlník je povinný tejto výzve v urèenej lehote vyhovie. Správca dane má právo
skontrolova pravdivos súpisu majetku daòového dlníka.
(6) Správca dane dbá, aby hodnota predmetu záloného práva pod¾a odseku 1 bola primeraná sume daòového nedoplatku, na zabezpeèenie ktorého sa záloné
právo zriaïuje. Ak daòový dlník v èase vydania rozhodnutia o zriadení záloného práva nevlastní predmet záloného práva, ktorého hodnota je primeraná sume daòového nedoplatku, môe správca dane rozhodnú
o zriadení záloného práva aj na predmet vyej hodnoty.
(7) Právne úkony týkajúce sa predmetu záloného
práva po vydaní rozhodnutia o zriadení záloného práva môe daòový dlník vykona len po predchádzajúcom súhlase správcu dane. To neplatí, ak ide o výkon
záloného práva prednostným záloným verite¾om pod¾a osobitného predpisu v mene a na úèet záloného
dlníka alebo v mene záloného verite¾a a na úèet daòo-

) § 151e Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 42 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení zákona è. 173/2004 Z. z., § 91 ods. 5
zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 214/2006 Z. z., § 47 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
47
) § 28 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
46
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vého dlníka; túto skutoènos je prednostný záloný
verite¾ povinný vopred oznámi správcovi dane.
(8) Ak vzniklo na predmete záloného práva viac záloných práv, uspokojí sa záloné právo na zabezpeèenie daòovej poh¾adávky alebo záloné právo na zabezpeèenie daòového nedoplatku pod¾a poradia zápisu
alebo registrácie záloného práva v registri pod¾a osobitného predpisu.45) Ak sú poh¾adávky zabezpeèené záloným právom uspokojované v konkurznom konaní
alebo v retrukturalizaènom konaní, na toto uspokojenie sa vzahuje osobitný predpis.48)
(9) Zabezpeèenie daòového nedoplatku sa vykonáva
na náklady daòového dlníka. Ak daòový dlník neuhradí náklady na zabezpeèenie daòového nedoplatku,
správca dane je oprávnený ich vymáha v daòovom exekuènom konaní.
(10) Ustanovenia odsekov 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11 sa rovnako vzahujú aj na zabezpeèenie existujúcej daòovej
poh¾adávky a istej daòovej poh¾adávky, ktorá vznikne
v budúcnosti.
(11) Ustanovenia Obèianskeho zákonníka a osobitných predpisov o zálonom práve49) sa pouijú, ak tento
zákon neustanovuje inak.
§ 82
Zmena a zruenie záloného práva
Rozhodnutie o zriadení záloného práva môe správca dane z vlastného alebo iného podnetu zmeni alebo
zrui, a to aj èiastoène, ak daòový subjekt daòovú poh¾adávku alebo daòový dlník alebo poddlník, alebo
iná osoba pod¾a § 59 daòový nedoplatok zaplatila celkom alebo sèasti alebo ak zanikol predmet záloného
práva alebo dolo k zániku daòovej poh¾adávky alebo
daòového nedoplatku iným spôsobom. Rozhodnutie sa
doruèí daòovému subjektu a v prípade daòového nedoplatku daòovému dlníkovi alebo poddlníkovi, ktorí
proti nemu môu v lehote 15 dní odo dòa doruèenia
poda odvolanie. Právoplatné rozhodnutie sa doruèí registru pod¾a osobitného predpisu.45)
§ 83
Doèasne nevymoite¾ný daòový nedoplatok
Daòový nedoplatok alebo jeho èas sa povauje za doèasne nevymoite¾ný, ak
a) jeho vymáhanie od daòového dlníka alebo od iných
osôb, od ktorých mohol by vymáhaný, je bezvýsledné,
b) majetkové pomery daòového dlníka by neviedli ani
k èiastoènému uspokojeniu daòového nedoplatku,
c) majetok daòového dlníka nepostaèuje ani na pokrytie exekuèných nákladov a hotových výdavkov
pod¾a § 149 a správca dane rozhodnutím zastaví alebo èiastoène zastaví daòové exekuèné konanie,
d) je jeho vymáhanie spojené s akosami a mono
predpoklada, e ïalie vymáhanie by neviedlo ani
48
49

Èiastka 193

k èiastoènému uspokojeniu daòového nedoplatku,
alebo
e) jeho výka v úhrne za vetky dane nepresahuje 170
eur.
§ 84
Zánik daòového nedoplatku
(1) Daòový nedoplatok zanikne dòom
a) nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu
o tom, e dedièstvo pripadlo tátu, ak daòový dlník
zomrel,
b) nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu, ak
daòový dlník zomrel a súd zastavil dedièské konanie po tom, èo majetok nepatrnej hodnoty zanechaný poruèite¾om vydal tomu, kto sa postaral o pohreb,
c) zániku daòového subjektu, ak daòový subjekt zanikne bez právneho nástupcu,
d) právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane
povolil ú¾avu alebo odpustil daòový nedoplatok alebo jeho èas pod¾a § 70 alebo § 157,
e) nasledujúcim po dni zániku práva vymáha daòový
nedoplatok,
f) zverejnenia uznesenia súdu v Obchodnom vestníku
o oddlení dlníka, ktorým je fyzická osoba, a to
v rozsahu neuspokojených prihlásených poh¾adávok a neuspokojených poh¾adávok proti podstate,
ktoré zostali po zruení konkurzu a ktoré neboli
uspokojené ani poèas skúobného obdobia,
g) zverejnenia uznesenia o potvrdení retrukturalizaèného plánu súdom, a to v rozsahu poh¾adávok, ktoré
daòový subjekt na základe schváleného retrukturalizaèného plánu nemusí plni alebo ktoré nemono v retrukturalizácii uspokoji; rovnako zanikajú
aj poh¾adávky, ktoré v retrukturalizaènom konaní
neboli riadne a vèas prihlásené, tieto poh¾adávky
alebo ich èasti po skonèení retrukturalizácie nemono dodatoène vyrubi.
(2) Daòový nedoplatok zaniká dòom právoplatnosti
rozhodnutia správcu dane o zániku daòového nedoplatku, ak
a) suma doèasne nevymoite¾ného daòového nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou daní a jeho vymáhaním u daòového subjektu nepresiahne 20
eur,
b) daòový nedoplatok alebo jeho èas správca dane nemohol uspokoji od dedièov do výky ceny nadobudnutého dedièstva.
(3) Rozhodnutie o zániku daòového nedoplatku pod¾a odseku 2 sa nedoruèuje a je právoplatné dòom jeho
vydania. Proti tomuto rozhodnutiu nie sú prípustné
opravné prostriedky.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 okrem odseku 1
písm. d) sa vzahujú aj na zánik iného peòaného plnenia, ktoré nie je daòou, vrátane exekuèných nákladov
a hotových výdavkov uloených rozhodnutím správcu
dane pod¾a tohto zákona.

) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 151a a 151md Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 73d a 73i zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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§ 85
Premlèanie a zánik práva
vymáha daòový nedoplatok
(1) Právo na vymáhanie daòového nedoplatku je premlèané po iestich rokoch po skonèení kalendárneho
roku, v ktorom daòový nedoplatok vznikol. Ak správca
dane v lehote pod¾a prvej vety doruèí daòovému subjektu výzvu pod¾a § 80, zaèína plynú nová premlèacia
lehota po skonèení kalendárneho roku, v ktorom bola
výzva doruèená.
(2) Poèas daòového exekuèného konania lehota pod¾a odseku 1 neplynie.
(3) Správca dane prihliadne na premlèanie, iba ak
daòový dlník vznesie námietku premlèania, a to len
v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má
odkladný úèinok. Proti rozhodnutiu o námietke daòový
dlník nemôe poda odvolanie.
(4) Právo na vymáhanie daòového nedoplatku zaniká
po 20 rokoch po skonèení kalendárneho roku, v ktorom
daòový nedoplatok vznikol.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzahujú aj na právo vymáha iné peòané plnenie, ktoré nie je daòou,
uloené rozhodnutím správcu dane pod¾a tohto zákona
vrátane exekuèných nákladov a hotových výdavkov.

§ 86
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osobitného predpisu;48) súèasou oznámenia je aj deò
postúpenia daòového nedoplatku. Ak splnenie postúpeného daòového nedoplatku je zabezpeèené záloným
právom, ruèením alebo iným spôsobom, je daòový úrad
alebo colný úrad povinný postúpenie daòového nedoplatku písomne oznámi aj osobe, ktorá zabezpeèenie
záväzku poskytla.
(5) Právo naklada s postúpeným daòovým nedoplatkom
a) daòového dlníka, ktorý je v konkurze, prechádza na
právnickú osobu pod¾a odseku 1 dòom zverejnenia
oznamu o právoplatnosti uznesenia súdu o vstupe
právnickej osoby pod¾a odseku 1 do konkurzného
konania v Obchodnom vestníku na základe písomnej zmluvy o postúpení daòového nedoplatku,
b) daòového dlníka, okrem daòového dlníka uvedeného v písmene a), prechádza na právnickú osobu
pod¾a odseku 1 dòom platnosti zmluvy o postúpení
daòového nedoplatku alebo dòom uvedeným
v zmluve.
(6) Daòový úrad alebo colný úrad je povinný odovzda právnickej osobe pod¾a odseku 1 vetky doklady
a poskytnú vetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpeného daòového nedoplatku.
(7) Daòový nedoplatok mono postúpi len za odplatu. Odplata za postúpenie daòového nedoplatku je príjmom tátneho rozpoètu.
(8) Na postúpenie daòového nedoplatku pod¾a tohto
zákona sa Obèiansky zákonník50) nepouije.

Postúpenie daòového nedoplatku
(1) Daòový úrad alebo colný úrad
a) doèasne nevymoite¾ný daòový nedoplatok, pri ktorom uplynulo viac ako pä rokov od konca roka,
v ktorom vznikol, postúpi na základe podmienok
ustanovených týmto zákonom právnickej osobe so
100-percentnou majetkovou úèasou tátu urèenej
ministerstvom,
b) daòový nedoplatok daòového dlníka, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, na základe podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom48)
môe postúpi právnickej osobe so 100-percentnou
majetkovou úèasou tátu urèenej ministerstvom.
(2) Právnická osoba, ktorej bol postúpený daòový nedoplatok pod¾a odseku 1, môe daòový nedoplatok ïalej postúpi len právnickej osobe so 100-percentnou
majetkovou úèasou tátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; na postupcu sa postup pod¾a odseku 4
vzahuje primerane.
(3) O postúpení daòového nedoplatku pod¾a odseku 1 uzatvára daòové riadite¾stvo alebo colné riadite¾stvo písomnú zmluvu o postúpení daòového nedoplatku. Súèasou tejto zmluvy je aj vyporiadanie práv zo
zabezpeèenia daòového nedoplatku.
(4) Daòový úrad alebo colný úrad bez zbytoèného odkladu oznámi postúpenie daòového nedoplatku daòovému dlníkovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurz pod¾a
50

§ 87
Zapoèítanie daòového nedoplatku
(1) Ak má daòový dlník daòový nedoplatok a zároveò má poh¾adávku voèi tátnej rozpoètovej organizácii, mono tieto navzájom zapoèíta. Zapoèítaním daòového nedoplatku s poh¾adávkou daòového dlníka tieto
zaniknú vo výke, v ktorej sa kryjú, a to dòom doruèenia potvrdenia daòového riadite¾stva alebo colného riadite¾stva o zapoèítaní daòového nedoplatku daòovému
dlníkovi.
(2) Zapoèíta mono len nepremlèané poh¾adávky.
Výka poh¾adávky a výka daòového nedoplatku, ktoré
sa majú zapoèíta, musia v jednotlivom prípade presiahnu 350 eur.
(3) Zapoèítanie daòového nedoplatku sa môe vykona na iados daòového dlníka podanú vecne príslunému správcovi dane, ktorým je daòový úrad alebo colný úrad. iados musí obsahova
a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo daòového dlníka pridelené pri registrácii, ak ide
o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, adresu
trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu, a identifikaèné èíslo pridelené pri registrácii, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikáciu poh¾adávky daòového dlníka voèi

) § 524 a 530 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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tátnej rozpoètovej organizácii, ktorú mono zapoèíta, s uvedením jej výky a právneho dôvodu vzniku
a s uvedením prísluného správcu tohto záväzku,
c) identifikáciu daòového nedoplatku s uvedením daòového úradu alebo colného úradu prísluného na
správu tohto daòového nedoplatku,
d) vyhlásenie daòového dlníka, e iada o zapoèítanie
poh¾adávok pod¾a písmen b) a c),
e) dátum a podpis daòového dlníka.
(4) Daòový úrad alebo colný úrad úplnú iados pod¾a odseku 3 postúpi spolu s potvrdením výky a identifikácie daòového nedoplatku pod¾a odseku 3 písm. c)
daòovému riadite¾stvu alebo colnému riadite¾stvu. Ak
daòový dlník nepredloí daòovému úradu alebo colnému úradu úplnú iados, daòový úrad alebo colný úrad
vyzve daòového dlníka na doplnenie iadosti v lehote
najmenej ôsmich dní; ak daòový dlník nevyhovie výzve
v plnom rozsahu a v urèenej lehote, daòový nedoplatok
sa nezapoèíta.
(5) Daòové riadite¾stvo alebo colné riadite¾stvo overí
správnos údajov uvedených v iadosti a poiada príslunú tátnu rozpoètovú organizáciu o potvrdenie, e
záväzok zodpovedajúci poh¾adávke daòového dlníka
uznáva. Po potvrdení poh¾adávky pod¾a prvej vety je
tátna rozpoètová organizácia povinná zdra sa úkonov smerujúcich k zmene potvrdených údajov. Daòové riadite¾stvo alebo colné riadite¾stvo po overení a potvrdení údajov príslunou tátnou rozpoètovou
organizáciou vydá potvrdenie o zapoèítaní, ktoré doruèí daòovému dlníkovi, tátnej rozpoètovej organizácii
a príslunému daòovému úradu alebo colnému úradu;
daòovému dlníkovi a tátnej rozpoètovej organizácii
sa toto potvrdenie doruèuje do vlastných rúk. Ak daòové riadite¾stvo alebo colné riadite¾stvo poh¾adávky
a daòové nedoplatky nezapoèíta, oznámi túto skutoènos daòovému dlníkovi, tátnej rozpoètovej organizácii a daòovému úradu alebo colnému úradu; daòovému
dlníkovi a tátnej rozpoètovej organizácii sa toto oznámenie doruèuje do vlastných rúk.
(6) Na zapoèítanie pod¾a tohto zákona sa nevzahujú
ustanovenia Obchodného zákonníka a Obèianskeho
zákonníka o zapoèítaní poh¾adávok.51)
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nevzahujú na
správcu dane, ktorým je obec.
(8) Odo dòa doruèenia úplnej iadosti pod¾a odseku
3 do dòa doruèenia potvrdenia o zapoèítaní pod¾a odseku 5 daòovému úradu alebo colnému úradu nemono
poui postup pod¾a § 79. To platí, aj ak nedôjde k zapoèítaniu a oznámenie o tejto skutoènosti je doruèené daòovému úradu alebo colnému úradu. Kompenzáciu
pod¾a § 79 daòový úrad alebo colný úrad môe vykona
najskôr ku dòu nasledujúcemu po dni doruèenia oznámenia pod¾a odseku 5 poslednej vety.
51
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TVRTÁ HLAVA
DAÒOVÉ EXEKUÈNÉ KONANIE
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ A VEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 88
Základné ustanovenia
(1) Daòovým exekuèným konaním je konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daòový nedoplatok, iné peòané plnenie uloené rozhodnutím, exekuèné náklady a hotové výdavky pod¾a § 149.
(2) Daòové nedoplatky pod¾a tohto zákona môe vymáha len správca dane. Správca dane, ktorým je daòový úrad alebo colný úrad, je oprávnený vykonáva
v daòovom exekuènom konaní vetky úkony v mene
tátu. Ak je správcom dane obec, môe zabezpeèi vymáhanie daòových nedoplatkov aj pod¾a osobitného
predpisu.52)
(3) Správca dane je v odôvodnených prípadoch
oprávnený v daòovom exekuènom konaní vyzva daòového dlníka, aby predloil doklady potvrdzujúce vlastníctvo k majetku, výku úhrad v prospech správcu dane a ïalie dôkazy. Majetkom sa na úèely tohto zákona
rozumejú veci pod¾a Obèianskeho zákonníka, práva
alebo iné majetkové hodnoty, najmä byty, nebytové
priestory, poh¾adávky, peniaze v hotovosti, devízové
hodnoty, veci z drahých kovov a iné veci, pri ktorých nedochádza k predaju, cenné papiere, mzda a iné príjmy.
(4) Správca dane je povinný
a) zisova, èi sú splnené podmienky na zaèatie daòového exekuèného konania,
b) vykona daòovú exekúciu len pod¾a tohto zákona
a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.
(5) Ak sa u daòového dlníka alebo jeho ruèite¾a vykonáva daòová exekúcia a súèasne prebieha alebo sa
zaène iná exekúcia,52) ale ich predmetom nie je ten istý
majetok, vykonajú sa súbene; v takom prípade môe
správca dane uplatni úhradu daòového nedoplatku
v rozvrhovom pojednávaní pod¾a osobitného predpisu.52) Ak sa na ten istý majetok daòového dlníka alebo
jeho ruèite¾a zaèalo daòové exekuèné konanie skôr ako
iné exekuèné konanie, vykoná sa prednostne daòová
exekúcia. Správca dane je oprávnený dohodnú sa so
súdnym exekútorom na výkone exekúcie, a to aj vtedy,
ak sa na ten istý majetok zaèalo skôr iné exekuèné konanie.
(6) Ak najneskôr v lehote do dvoch rokov od udelenia
súhlasu pod¾a Obèianskeho zákonníka53) správcom
dane inej osobe ako zálonému verite¾ovi alebo od doruèenia oznámenia pod¾a Obèianskeho zákonníka54) od
iného záloného verite¾a nebol správca dane uspokojený zo zálohu, a to ani èiastoène, a predmet zálohu je vo

) § 358 a 364 Obchodného zákonníka.
§ 580 a 581 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
52
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
53
) Napríklad § 151h Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
54
) § 151ma ods. 1 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 526/2002 Z. z.
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vlastníctve daòového dlníka, správca dane, ktorý je
prednostným záloným verite¾om, je oprávnený vykona daòovú exekúciu k tomuto predmetu záloného
práva.
(7) Prechodom vlastníctva hnute¾nej veci na vydraite¾a alebo prechodom vlastníctva hnute¾nej veci na nadobúdate¾a uvedeného v § 125 ods. 6 a § 126 ods. 2 zanikajú závady viaznuce na veci.
(8) Proti inému, ne tomu, kto je v rozhodnutí oznaèený ako daòový dlník, mono vies daòové exekuèné konanie a vykona daòovú exekúciu ktorýmko¾vek spôsobom pod¾a tohto zákona, ak sa dokladmi preukáe, e
a) na neho prela povinnos pod¾a tohto zákona alebo
osobitného predpisu,
b) na neho preli záväzky pod¾a osobitného predpisu,55)
c) od neho mono pod¾a tohto zákona vyadova plnenie za daòového dlníka.
(9) Predmetom daòovej exekúcie môe by aj majetok
v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov. Ak ide
o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov,
je úèastníkom daòového exekuèného konania aj manel daòového dlníka; to neplatí, ak do dòa právoplatnosti rozhodnutia o zaèatí daòového exekuèného konania pod¾a § 90 bolo bezpodielové spoluvlastníctvo
manelov vyporiadané dohodou alebo súdnym rozhodnutím alebo ak manel daòového dlníka preukázal, e
do dòa právoplatnosti rozhodnutia o zaèatí daòového
exekuèného konania tento majetok alebo jeho èas nepatrili do bezpodielového spoluvlastníctva manelov.
(10) Daòová exekúcia je neprípustná na majetok, ktorý je vo vlastníctve inej osoby ako daòového dlníka, ak
tento zákon neustanovuje inak. Právo na majetok, proti ktorému je daòová exekúcia neprípustná, môe daòový dlník alebo iná osoba uplatni u správcu dane.
Ak daòový dlník alebo iná osoba uplatnia návrh na vylúèenie majetku z daòovej exekúcie na súde, správca
dane takýto majetok vylúèi z daòovej exekúcie a do
právoplatného rozhodnutia súdu. Rozhodnutie o vylúèení majetku z daòovej exekúcie sa doruèuje daòovému dlníkovi a inej osobe a je právoplatné dòom jeho
doruèenia. Daòovej exekúcii nepodlieha majetok pod¾a
osobitného predpisu.56)
(11) Ak je predmet daòovej exekúcie zaaený záloným právom, správca dane môe vykona daòovú exekúciu na tento predmet len so súhlasom záloných verite¾ov. Ak na predmete daòovej exekúcie vzniklo viac
záloných práv a správca dane je jedným zo záloných
verite¾ov, správca dane je povinný písomne oznámi zaèatie daòového exekuèného konania ostatným záloným verite¾om, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na
uspokojenie záloných práv pred správcom dane.
(12) Navrátenie do predolého stavu je v daòovom exekuènom konaní vylúèené.
55
56
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§ 89
Exekuèný titul
(1) Exekuèným titulom je
a) právoplatné a vykonate¾né rozhodnutie, ktorým bolo
uloené peòané plnenie,
b) vykonate¾ný výkaz daòových nedoplatkov.
(2) Výkaz daòových nedoplatkov, ktorý správca dane
zostaví z údajov evidencie daní, obsahuje
a) oznaèenie daòového dlníka,
b) výku daòových nedoplatkov pod¾a daòových priznaní, opravných daòových priznaní, dodatoèných
daòových priznaní alebo oznámení pod¾a osobitných predpisov,
c) výku daòových nedoplatkov vzniknutých nezaplatením dane bez podania daòového priznania,
d) výku daòových nedoplatkov pod¾a právoplatných
rozhodnutí v èlenení pod¾a jednotlivých druhov
daní,
e) pôvodnú splatnos daní,
f) deò, ku ktorému je výkaz daòových nedoplatkov
zostavovaný.
(3) Deò vyhotovenia výkazu daòových nedoplatkov je
dòom jeho vykonate¾nosti. Daòový dlník sa neupovedomuje o zostavení výkazu daòových nedoplatkov ani
o jeho vykonate¾nosti.
§ 90
Zaèatie daòového exekuèného konania
(1) Daòové exekuèné konanie zaèína správca dane
na podklade exekuèného titulu vydaním rozhodnutia
o zaèatí daòového exekuèného konania. Dòom vydania
rozhodnutia o zaèatí daòového exekuèného konania
správcom dane je toto rozhodnutie právoplatné a nie sú
proti nemu prípustné opravné prostriedky.
(2) Rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania obsahuje
a) názov a sídlo správcu dane, ktorý rozhodnutie vydal,
b) èíslo a dátum vydania tohto rozhodnutia,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daòového
dlníka alebo obchodné meno, sídlo daòového dlníka, identifikaèné èíslo organizácie a identifikaèné
èíslo daòového dlníka pridelené pri registrácii, alebo rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá povinnos registrácie pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu alebo ak je to nevyhnutné pod¾a osobitných
predpisov,46)
d) oznaèenie konkrétneho exekuèného titulu,
e) výku vymáhaného daòového nedoplatku,
f) oznaèenie osôb, na ktoré sa vzahuje výrok o zákaze
nakladania s majetkom daòového dlníka,
g) výrok o zákaze nakladania s majetkom daòového
dlníka, ktorý pod¾a ustanovení tohto zákona podlieha daòovej exekúcii, osobám uívajúcim, evidujúcim, nakladajúcim alebo spravujúcim tento maje-

) § 15 zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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tok, a to ani v prospech daòového dlníka alebo na
jeho príkaz, ako aj zákaz umoni zaai majetok
daòového dlníka s uvedením ustanovenia právneho predpisu, pod¾a ktorého sa rozhoduje; tento zákaz sa dòom doruèenia oznámenia pod¾a § 91 ods. 7
vzahuje aj na osoby, ktoré uívajú, evidujú, spravujú alebo sú oprávnené naklada s majetkom daòového dlníka, ktorý správca dane zistí v priebehu daòového exekuèného konania po doruèení rozhodnutia o zaèatí daòového exekuèného konania,
h) spôsob vykonania daòovej exekúcie,
i) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa rozhodnutie doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok úradnej
peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým
podpisom.
(3) Rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania sa nedoruèuje daòovému dlníkovi ani jeho ruèite¾ovi.
(4) Rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania sa nedoruèuje osobe, u ktorej má daòový dlník
nárok na mzdu alebo plat, alebo niektorý z príjmov uvedených v § 106 ods. 1. V týchto prípadoch rozhodnutie
o zaèatí daòového exekuèného konania neobsahuje
údaje uvedené v odseku 2 písm. f).
(5) Rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania sa doruèuje osobám uvedeným v odseku 2
písm. f) do vlastných rúk. Dòom doruèenia rozhodnutia o zaèatí daòového exekuèného konania sa zakazuje
osobám uvedeným v odseku 2 písm. f) akoko¾vek naklada s majetkom daòového dlníka, a to ani v prospech daòového dlníka alebo na jeho príkaz, ani zaai majetok daòového dlníka. Týmto nie je dotknuté
právo správcu dane zriadi zákonné záloné právo pod¾a § 81.
§ 91
Daòová exekuèná výzva
(1) Správca dane doruèí daòovú exekuènú výzvu bezodkladne po doruèení rozhodnutia o zaèatí daòového
exekuèného konania osobám uvedeným v § 90 ods. 2
písm. f).
(2) Daòová exekuèná výzva obsahuje
a) názov a sídlo správcu dane, ktorý daòovú exekuènú
výzvu vydal,
b) èíslo a dátum vydania daòovej exekuènej výzvy,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daòového
dlníka alebo obchodné meno, sídlo daòového dlníka, identifikaèné èíslo organizácie a identifikaèné
èíslo daòového dlníka pridelené pri registrácii, alebo rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá povinnos registrácie pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona alebo ak je to nevyhnutné pod¾a osobitných
predpisov,46)
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d) oznámenie o zaèatí daòového exekuèného konania,
e) výku daòových nedoplatkov pod¾a výkazu daòových nedoplatkov alebo právoplatných a vykonate¾ných rozhodnutí, ktorými bolo uloené peòané plnenie,
f) výzvu na zaplatenie daòového nedoplatku v lehote
urèenej správcom dane, prièom táto lehota nesmie
by kratia ako osem dní odo dòa doruèenia daòovej
exekuènej výzvy,
g) upozornenie, e ak daòový nedoplatok nebude zaplatený v lehote urèenej správcom dane, správca
dane vykoná daòovú exekúciu vydaním daòového
exekuèného príkazu na majetok daòového dlníka
vrátane majetku, na ktorý sa zriadilo záloné právo
správcu dane pod¾a § 81, na mzdu alebo plat, alebo
niektorý z príjmov uvedených v § 106 ods. 1,
h) oznaèenie majetku, na ktorý chce správca dane
uplatni výkon daòovej exekúcie,
i) zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatni výkon daòovej exekúcie, a upozornenie, e daòový dlník je povinný umoni správcovi dane vykona súpis hnute¾ného majetku,
j) pouèenie o monosti poda opravný prostriedok,
k) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa rozhodnutie doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok úradnej
peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým
podpisom.
(3) Daòová exekuèná výzva sa doruèuje úèastníkom
daòového exekuèného konania do vlastných rúk. Za
doruèenie do vlastných rúk sa povauje aj doruèenie
a) zástupcovi splnomocnenému na preberanie písomností daòového dlníka,
b) opatrovníkovi, ak je daòový dlník postihnutý duevnou poruchou alebo nie je schopný zrozumite¾ne
sa vyjadrova, alebo ak mu bol opatrovník urèený
z iných podobných dôvodov,
c) verejnou vyhlákou, ak sa nepodarilo doruèi daòovú exekuènú výzvu daòovému dlníkovi na známu
adresu mimo územia Slovenskej republiky alebo
sídlo, alebo pobyt daòového dlníka nie je známy
alebo sa v mieste doruèovania nezdruje.
(4) Ak daòový dlník bezdôvodne odoprie prija daòovú exekuènú výzvu, je táto doruèená dòom, keï jej prijatie bolo odopreté; o tom musí by daòový dlník pouèený tým, kto ju doruèuje.
(5) Do 15 dní odo dòa doruèenia daòovej exekuènej
výzvy môe daòový dlník poda u správcu dane odvolanie, ak
a) nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného
daòového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhate¾nosti,
b) sú iné dôvody, pre ktoré je daòová exekúcia neprípustná.
(6) Odvolanie musí by odôvodnené, prièom na ne-
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skôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Na rozhodovanie o odvolaní sa vzahujú § 72 a 74.
(7) Ak majetok daòového dlníka oznaèený v daòovej
exekuènej výzve nepostaèuje na úhradu vymáhaného
daòového nedoplatku a v priebehu daòového exekuèného konania sa správca dane dozvie o ïalom majetku
daòového dlníka, oznámi osobe, ktorá takýto majetok
daòového dlníka uíva, spravuje, eviduje alebo s ním
nakladá, e dòom doruèenia tohto oznámenia sa na
tento majetok vzahuje zákaz nakladania; spolu
s oznámením správca dane zale aj rovnopis pôvodného rozhodnutia o zaèatí daòového exekuèného konania. Ak je na majetok daòového dlníka zriadené záloné právo iným záloným verite¾om, správca dane
postupuje pod¾a § 88 ods. 11. Ak správca dane uplatní
daòovú exekúciu na takýto majetok daòového dlníka,
zale daòovému dlníkovi daòovú exekuènú výzvu; na
takúto daòovú exekuènú výzvu sa rovnako vzahujú
ustanovenia odsekov 2 a 6.
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sa doruèuje do vlastných rúk aj záloným verite¾om,
ktorí majú na majetok daòového dlníka zriadené záloné právo, v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloných práv pred správcom dane. Tieto osoby sú povinné oznámi do 15 dní od doruèenia daòového
exekuèného príkazu výku poh¾adávky, na ktorej zabezpeèenie bolo zriadené záloné právo, a dátum jeho
vzniku. Tieto osoby je daòový dlník povinný oznámi
správcovi dane najneskôr pri súpise vecí. Ak nie je daòový dlník pri súpise vecí prítomný, oznámi tieto osoby do ôsmich dní odo dòa doruèenia daòovej exekuènej
výzvy. Zároveò je povinný oznámi správcovi dane skutoènos, e úplne alebo èiastoène uspokojil poh¾adávku
osoby, v ktorej prospech je na jeho majetok zriadené záloné právo. Ak daòový dlník tieto povinnosti nesplní,
zodpovedá za spôsobenú kodu.
(4) Daòový exekuèný príkaz je právoplatný dòom
jeho vydania a nie sú proti nemu prípustné opravné
prostriedky.

§ 92

§ 93

Daòový exekuèný príkaz

Oprava daòového exekuèného príkazu

(1) Daòový exekuèný príkaz vydá správca dane po
márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voèi daòovej exekuènej výzve alebo po zastavení odvolacieho
konania pod¾a § 72 ods. 6, alebo po doruèení rozhodnutia odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo,
správcovi dane.

Správca dane môe opravi daòový exekuèný príkaz,
ak prilo pri jeho vydaní k chybe v písaní alebo inej zrejmej nesprávnosti. V takomto prípade sa rozhodnutie
nevydáva.

(2) Daòový exekuèný príkaz obsahuje
a) názov a sídlo správcu dane, ktorý daòový exekuèný
príkaz vydal,
b) èíslo a dátum vydania daòového exekuèného príkazu,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daòového
dlníka alebo obchodné meno, sídlo daòového dlníka, identifikaèné èíslo organizácie a identifikaèné
èíslo daòového dlníka pridelené pri registrácii, alebo rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá povinnos registrácie pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu alebo ak je to nevyhnutné pod¾a osobitných
predpisov,46)
d) výku vymáhaného daòového nedoplatku,
e) spôsob vykonania daòovej exekúcie a èíslo úètu
správcu dane,
f) ïalie náleitosti ustanovené v tomto zákone pod¾a
jednotlivých spôsobov výkonu daòovej exekúcie,
g) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa rozhodnutie doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok úradnej
peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým
podpisom.

Daòová exekúcia

(3) Daòový exekuèný príkaz sa doruèuje do vlastných rúk úèastníkom daòového exekuèného konania,
iným osobám pod¾a tohto zákona a pod¾a jednotlivých
spôsobov daòovej exekúcie. Daòový exekuèný príkaz

§ 94

Daòová exekúcia je nútený výkon, ktorým sa vymáha
zaplatenie daòového nedoplatku alebo zníenie daòového nedoplatku, zaplatenie iných peòaných plnení
uloených rozhodnutím a úhrada exekuèných nákladov a hotových výdavkov spôsobmi pod¾a § 98.
§ 95
Odloenie daòovej exekúcie
(1) Správca dane odloí daòovú exekúciu, ak daòovému dlníkovi bol povolený odklad platenia vymáhaného daòového nedoplatku alebo jeho zaplatenie v splátkach.
(2) Správca dane môe odloi daòovú exekúciu
z vlastného podnetu, ak sa preverujú skutoènosti rozhodujúce pre zastavenie daòového exekuèného konania.
(3) Správca dane môe daòovú exekúciu na iados
daòového dlníka, ktorý je fyzickou osobou, odloi aj
vtedy, ak sa daòový dlník bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, e by neodkladná daòová
exekúcia mohla ma pre neho alebo prísluníkov jeho
rodiny zvlá nepriaznivé následky. Tieto skutoènosti
musí daòový dlník preukáza.
(4) Ak správca dane odloí daòovú exekúciu, úkony,
ktoré vykonal, zostávajú zachované, ak v rozhodnutí
o odloení daòovej exekúcie nie je urèené inak.
(5) Rozhodnutie o odloení daòovej exekúcie sa doruèuje daòovému dlníkovi do vlastných rúk.
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(6) Proti rozhodnutiu o odloení daòovej exekúcie nie
sú prípustné opravné prostriedky.
§ 96
Zastavenie daòového exekuèného konania
(1) Správca dane daòové exekuèné konanie zastaví
rozhodnutím, ak
a) exekuèný titul bol zruený,
b) exekuèný titul sa nestal vykonate¾ným,
c) bolo preukázané, e k predmetu daòovej exekúcie
má vlastnícke právo iná osoba,
d) predmet daòovej exekúcie nepodlieha daòovej exekúcii,
e) právo vymáha daòový nedoplatok je premlèané
a daòový dlník vzniesol námietku premlèania tohto
práva alebo právo na vymáhanie daòového nedoplatku zaniklo,
f) daòový nedoplatok bol vyrovnaný,
g) je iný dôvod, pre ktorý nie je moné v daòovom exekuènom konaní pokraèova.
(2) Ak sa daòového exekuèného konania týka niektorý z dôvodov jeho zastavenia len sèasti alebo ak sa
daòová exekúcia vykonala v irom rozsahu, ne staèí
na vyrovnanie daòového nedoplatku, správca dane zastaví daòové exekuèné konanie len èiastoène.
(3) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 alebo odseku 2
mono poda odvolanie do ôsmich dní odo dòa doruèenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný úèinok.
§ 97
Doruèovanie rozhodnutia
Rozhodnutie vydané pod¾a § 95 a 96 sa doruèuje osobám uvedeným v § 92 ods. 3 do vlastných rúk.
DRUHÝ DIEL
VÝKON DAÒOVEJ EXEKÚCIE
§ 98
Spôsoby vykonávania daòovej exekúcie
(1) Správca dane môe vykona daòovú exekúciu
zrákami zo mzdy a z iných príjmov,
prikázaním poh¾adávky,
predajom hnute¾ných vecí,
odobratím peòazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,
e) predajom cenných papierov,
f) predajom nehnute¾nosti,

a)
b)
c)
d)

57

)
)
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)
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g) predajom podniku alebo jeho èasti,
h) postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoloèníka v obchodnej spoloènosti.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, správca dane
môe vykona daòovú exekúciu spôsobom, ktorý si
urèí, a môe vykona daòovú exekúciu u jedného daòového dlníka aj nieko¾kými spôsobmi súèasne.
Prvý oddiel
Daòová exekúcia zrákami zo mzdy
a z iných príjmov
§ 99
Základné ustanovenia
(1) Ak sa v ustanoveniach o daòovej exekúcii zrákami zo mzdy uvádza platite¾ mzdy, vzahujú sa prísluné
ustanovenia na osobu, voèi ktorej má daòový dlník
nárok na mzdu alebo plat, alebo iný príjem uvedený
v § 106 ods. 1.
(2) Ak má daòový dlník popri nároku na mzdu alebo
plat aj nárok na iný príjem uvedený § 106 ods. 1, postupuje sa tak, ako keby ilo o nieko¾ko miezd.
(3) Daòovej exekúcii podliehajú vetky príjmy, ktoré
daòový dlník získa namiesto mzdy, ako aj iné príjmy
uvedené v § 106 ods. 1, ak nie sú týmto zákonom alebo
osobitným predpisom z daòovej exekúcie vylúèené.
(4) Daòovej exekúcii nepodliehajú
a) suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu
slubu) alebo jej èas, ak daòový dlník platí úhradu
za poskytnutú sociálnu slubu57) alebo jej èas,
b) suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálne sluby pod¾a osobitného predpisu,58) ak daòový dlník platí úhradu za sociálne sluby,
c) dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke
a jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytované
pod¾a osobitného predpisu,59)
d) peòané príspevky na kompenzáciu poskytované
pod¾a osobitného predpisu,60)
e) tátne sociálne dávky poskytované pod¾a osobitných predpisov,61)
f) príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o diea pod¾a osobitného predpisu,62)
g) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru.63)
§ 100
Daòová exekúcia zrákami zo mzdy
(1) Správca dane zale platite¾ovi mzdy oznámenie,

§ 74 ods. 7 písm. g) zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 73 ods. 1 a 7 zákona è. 448/2008 Z. z.
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 19 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
61
) Napríklad zákon è. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorích predpisov, zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení neskorích predpisov, zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorích predpisov.
62
) Zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o diea v znení neskorích predpisov.
63
) § 64 a 70 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
58
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e sa voèi daòovému dlníkovi zaèalo daòové exekuèné
konanie; v oznámení uvedie deò, ktorým sa zaèalo daòové exekuèné konanie a rodné èíslo daòového dlníka.
(2) Správca dane vydá daòový exekuèný príkaz na
daòovú exekúciu zrákami zo mzdy pod¾a § 92 ods. 1.
(3) Daòový exekuèný príkaz okrem náleitostí pod¾a
§ 92 ods. 2 obsahuje
a) oznaèenie platite¾a mzdy,
b) ustanovenie, e daòový exekuèný príkaz zostáva
v platnosti do úplného vyrovnania vymáhaného daòového nedoplatku a vzahuje sa aj na budúcich
platite¾ov mzdy a Sociálnu poisovòu.
(4) Správca dane doruèí do vlastných rúk daòový
exekuèný príkaz na daòovú exekúciu zrákami zo mzdy
platite¾ovi mzdy a daòovému dlníkovi. Platite¾ mzdy je
povinný od doruèenia daòového exekuèného príkazu
zráa zo mzdy daòového dlníka sumy na úhradu daòového nedoplatku pod¾a osobitných predpisov.64) Daòovému dlníkovi sa nesmie zrazi z mesaènej mzdy základná suma; spôsoby jej výpoètu ustanovuje osobitný
predpis.65) Platite¾ mzdy je povinný poukazova zráky
zo mzdy na úèet správcu dane uvedený v daòovom exekuènom príkaze.
(5) Platite¾ mzdy je oprávnený vykonáva zráky zo
mzdy vo väèom rozsahu, ako dovo¾ujú ustanovenia
osobitného predpisu,65) len vtedy, ak s tým súhlasí daòový dlník.
(6) Ak platite¾ mzdy nesplní povinnos urèenú v daòovom exekuènom príkaze, môe mu správca dane uloi pokutu pod¾a § 155. Ak platite¾ mzdy nevykoná zo
mzdy daòového dlníka zráky riadne a vèas alebo ak
ich vykoná v menom rozsahu, ako sú urèené, alebo ak
ich nepoukáe správcovi dane po doruèení daòového
exekuèného príkazu, alebo keï sa stali splatnými ïalie mesaèné sumy mzdy, môe správca dane pod¾a tohto zákona vymáha od platite¾a mzdy sumy, ktoré mal
zrazi a poukáza, najviac do výky daòového nedoplatku. Správca dane rovnako postupuje aj voèi Sociálnej
poisovni, ak táto nesplní povinnosti pod¾a prvej vety
a druhej vety.
§ 101
(1) Platite¾ mzdy je povinný oznámi správcovi dane
v lehote do ôsmich dní po uplynutí prísluného kalendárneho mesiaca, e nemôe vykonáva zráky zo mzdy
daòového dlníka, pretoe daòový dlník v uplynulom
mesiaci nepoberal mzdu v takej výke, aby z nej mohol
platite¾ mzdy vykonáva zráky.
(2) Ak doèasná pracovná neschopnos daòového dlníka, ktorému vznikol nárok na nemocenské, trvá viac
ako desa dní, platite¾ mzdy je povinný bezodkladne
túto skutoènos oznámi správcovi dane a zároveò ho
informova, ktorá poboèka Sociálnej poisovne bude
daòovému dlníkovi vypláca nemocenské. V takom
prípade správca dane oznámi poboèke Sociálnej pois64

Strana 4349

ovne, e dòom doruèenia tohto oznámenia je povinná
postupova pod¾a § 100 ods. 4 a do skonèenia doèasnej pracovnej neschopnosti daòového dlníka. Spolu
s oznámením správca dane zale poboèke Sociálnej poisovne aj rovnopis pôvodného daòového exekuèného
príkazu. Skonèenie doèasnej pracovnej neschopnosti
je platite¾ mzdy povinný bezodkladne oznámi správcovi dane. Po skonèení doèasnej pracovnej neschopnosti
vykonáva zráky zo mzdy platite¾ mzdy.
(3) Platite¾ mzdy je povinný bezodkladne oznámi
správcovi dane skutoènos, e daòový dlník nastúpil
na materskú dovolenku alebo rodièovskú dovolenku
alebo ukonèil èerpanie tejto dovolenky a uvies, ktorá
poboèka Sociálnej poisovne bude vypláca materské
alebo nemocenské. Správca dane bezodkladne zale
poboèke Sociálnej poisovne rovnopis pôvodného daòového exekuèného príkazu.
(4) Platite¾ mzdy je povinný oznámi správcovi dane
v lehote do ôsmich dní od skonèenia pracovného pomeru daòového dlníka, e u nie je jeho platite¾om mzdy.
(5) Platite¾ mzdy prestane vykonáva zráky zo mzdy
po vyrovnaní vymáhaného daòového nedoplatku.
§ 102
(1) Ak platite¾ mzdy vypláca mesaènú mzdu po èastiach, môe primerané zráky zo mzdy vykona daòovému dlníkovi aj z èasti mzdy. Odvod zráok správcovi
dane vykoná platite¾ mzdy po uplynutí prísluného kalendárneho mesiaca.
(2) Ak sa daòový exekuèný príkaz doruèí platite¾ovi
mzdy po tom, ako bola èas mesaènej mzdy daòovému
dlníkovi vyplatená, neprihliada sa na vykonanú výplatu a zráky sa vykonajú tak, ako keby daòový dlník
mal za celý kalendárny mesiac právo len na mzdu, ktorá mu ete nebola vyplatená.
(3) Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhie ako jeden kalendárny mesiac, vypoèíta sa, ko¾ko pripadá
z poskytnutého preddavku na jednotlivé mesiace,
a z takto vypoèítaného mesaèného preddavku sa daòovému dlníkovi vykonávajú zráky. Mzda daòového dlníka za uplynulý kalendárny rok sa rozpoèíta na jednotlivé mesiace. Z mesaènej mzdy sa vypoèítavajú
s koneènou platnosou zráky a správcovi dane sa vyplatí rozdiel medzi sumami, ktoré sa mali daòovému
dlníkovi zrazi v jednotlivých mesiacoch, a sumami,
ktoré sa z preddavkov správcovi dane u vyplatili.
(4) Ak sa vypláca mzda za nieko¾ko mesiacov naraz,
je potrebné vypoèíta zráky za kadý kalendárny mesiac osobitne.
§ 103
Zmena platite¾a mzdy
(1) Ak sa po doruèení daòového exekuèného príkazu
platite¾ovi mzdy zmení platite¾ mzdy, vzahuje sa daòo-

) § 278 a 279 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
§ 69 a 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
65
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z. o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády
è. 469/2008 Z. z.
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vý exekuèný príkaz aj na mzdu daòového dlníka u nového platite¾a mzdy.
(2) Povinnos vykonáva zráky zo mzdy vzniká novému platite¾ovi mzdy dòom, keï sa od daòového dlníka
alebo od doterajieho platite¾a mzdy dozvie, e bol vydaný daòový exekuèný príkaz. Ak sa nedozvie o týchto
okolnostiach nový platite¾ mzdy skôr, vzniká mu povinnos dòom, keï mu správca dane doruèil daòový exekuèný príkaz.
(3) Za zmenu platite¾a mzdy pod¾a odseku 1 sa nepovauje, ak daòový dlník po doruèení daòového exekuèného príkazu získa nárok na náhradu príjmu pri
doèasnej pracovnej neschopnosti a ak mu ho vyplatí
platite¾ mzdy. Rovnako za zmenu platite¾a mzdy sa nepovauje, ak daòovému dlníkovi vznikol nárok na nemocenskú dávku, ktorú mu vypláca poboèka Sociálnej
poisovne.
§ 104
(1) Ak zamestnanec uzavrie nový pracovný pomer
alebo obdobný pracovný vzah, je povinný predloi
platite¾ovi mzdy písomné vyhlásenie o tom, èi je proti
nemu vedené daòové exekuèné konanie formou zráok
zo mzdy. Takéto vyhlásenie je povinný vyda kadý platite¾ mzdy zamestnancovi, ktorý u neho skonèil pracovný pomer.
(2) Nový platite¾ mzdy po predloení písomného vyhlásenia pod¾a odseku 1 oznámi túto skutoènos bezodkladne správcovi dane, ktorý daòový exekuèný príkaz vydal.
(3) Správca dane doruèí do vlastných rúk novému
platite¾ovi mzdy pôvodný daòový exekuèný príkaz, na
ktorého základe je povinný pokraèova v zrákach zo
mzdy daòového dlníka, a pouèí ho o povinnostiach pri
vykonávaní daòovej exekúcie zrákami zo mzdy. Oboznámi ho s doterajím priebehom daòovej exekúcie, najmä s výkou vykonaných zráok, a uvedie zostatok vymáhaného daòového nedoplatku.
(4) Daòový dlník, ktorý skonèil pracovný pomer
u doterajieho platite¾a mzdy, je povinný oznámi túto
skutoènos do ôsmich dní správcovi dane, ktorý vydal
daòový exekuèný príkaz; v tejto lehote je rovnako povinný správcovi dane oznámi, e uzavrel pracovný pomer u iného platite¾a mzdy.
(5) Za nesplnenie povinností pod¾a odseku 4 môe
správca dane uloi daòovému dlníkovi pokutu pod¾a
§ 155.
§ 105
Nieko¾ko platite¾ov mzdy
(1) Ak daòový dlník poberá mzdu od nieko¾kých platite¾ov mzdy, vzahuje sa daòový exekuèný príkaz na
zráky zo mzdy na vetky jeho mzdy.
(2) Ak správca dane prikazuje vykona daòovú exekúciu zrákami zo mzdy nieko¾kým platite¾om mzdy,
urèí im jednotlivo, akú èas základnej sumy nemajú
66

) § 73 ods. 1 a 7 a § 74 ods. 7 písm. g) zákona è. 448/2008 Z. z.
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zráa. Ak príjem daòového dlníka nedosahuje ani
uvedenú èas základnej sumy, platite¾ mzdy je povinný
túto skutoènos oznámi správcovi dane. Správca dane
potom urèí, akú èas základnej sumy je kadý platite¾
mzdy povinný zráa.
§ 106
Daòová exekúcia zrákami z iných príjmov
(1) Ustanovenia o daòovej exekúcii zrákami zo mzdy
sa pouijú aj na daòovú exekúciu zrákami z pracovnej
odmeny èlenov drustiev a z príjmov, ktoré daòovému
dlníkovi nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady
príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.
(2) Do príjmu sa nezapoèítavajú prídavky na deti,
príplatok k prídavkom na deti a zvýenie dôchodku pre
bezvládnos.
(3) Ak ide o daòovú exekúciu zrákami z dôchodku
daòového dlníka, ktorý z tohto dôchodku platí úhradu
za sociálne sluby, nepodlieha daòovej exekúcii suma
potrebná na úhradu za sociálne sluby alebo jej èas,
ktorú je daòový dlník povinný plati, a suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálne sluby
pod¾a osobitného predpisu.66)
(4) Daòovej exekúcii zrákami z iných príjmov nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke
a jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytované pod¾a
osobitného predpisu,59) peòané príspevky na kompenzáciu poskytované pod¾a osobitného predpisu,60) tátne
sociálne dávky poskytované pod¾a osobitných predpisov,61) príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
o diea pod¾a osobitného predpisu62) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finanèného
charakteru.63)
(5) Ak sa vyplácajú preddavky èlenom drustiev za
obdobie dlhie ako jeden kalendárny mesiac, vypoèíta
sa, ko¾ko pripadá z poskytovaného preddavku na jednotlivé kalendárne mesiace, a z takto vypoèítanej mesaènej odmeny sa daòovému dlníkovi vykonávajú
zráky.
(6) Za nesplnenie povinnosti urèenej v daòovom exekuènom príkaze môe správca dane uloi pokutu pod¾a § 155. Ak zráky nie sú vykonané, správca dane
môe pod¾a tohto zákona vymáha sumy, ktoré mali by
zrazené a poukázané, najviac do výky vymáhaného
daòového nedoplatku.
Druhý oddiel
Daòová exekúcia prikázaním poh¾adávky
§ 107
Druhy daòovej exekúcie prikázaním poh¾adávky
Daòová exekúcia prikázaním poh¾adávky sa môe
vykona
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a) prikázaním poh¾adávky z úètu vedeného v banke,
b) prikázaním iných peòaných poh¾adávok,
c) postihnutím iných majetkových práv.
§ 108
Daòová exekúcia prikázaním poh¾adávky
z úètu vedeného v banke
(1) Daòovou exekúciou prikázaním poh¾adávky z úètu daòového dlníka vedeného v banke môu by postihnuté peòané prostriedky na vetkých úètoch daòového dlníka. Rovnako je správca dane oprávnený
postihnú peòané prostriedky z úètu vedeného v banke, ktorého majite¾om je manel daòového dlníka za
trvania bezpodielového spoluvlastníctva manelov; to
neplatí, ak manel daòového dlníka preukáe, e tieto
peòané prostriedky nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manelov.
(2) Ustanovenia o prikázaní poh¾adávky z úètu vedeného v banke mono poui aj vtedy, ak ide o vklad na
vkladovom úète pod¾a Obchodného zákonníka.67)
(3) Daòová exekúcia sa vykoná odpísaním poh¾adávky z úètu daòového dlníka vedeného v banke a jej poukázaním na úèet správcu dane urèený v daòovom exekuènom príkaze.
(4) Správca dane doruèí do vlastných rúk banke rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania.
(5) Správca dane prikáe banke, aby po doruèení rozhodnutia pod¾a odseku 4 zablokovala na úète daòového dlníka peòané prostriedky do výky daòového nedoplatku, a to aj vtedy, ak peòané prostriedky
prichádzajú na úèet daòového dlníka postupne. Na
základe príkazu daòového dlníka a so súhlasom
správcu dane, banka zo zablokovaných peòaných
prostriedkov poukáe na úèet správcu dane peòané
prostriedky vo výke vymáhaného daòového nedoplatku alebo jeho èasti.
(6) Ak správca dane zistí, e majetok oznaèený v daòovej exekuènej výzve nepostaèuje na úhradu vymáhaného daòového nedoplatku a v priebehu daòového exekuèného konania sa správca dane dozvie o ïalom
alebo novom úète daòového dlníka, postupuje pri
oznamovaní banke pod¾a § 91 ods. 7.
(7) Po doruèení daòového exekuèného príkazu je
banka povinná odpísa peòané prostriedky z úètu daòového dlníka a poukáza ich na úèet správcu dane;
v prípade termínovaného vkladového úètu dòom jeho
splatnosti. Ak odpísaná suma nepostaèuje na pokrytie
vymáhaného daòového nedoplatku, banka je povinná
poukazova peòané prostriedky z úètu daòového dlníka, a to aj postupne, a do výky vymáhaného daòového nedoplatku.
(8) Ak banka po doruèení rozhodnutia pod¾a odseku 4 pouije alebo umoní daòovému dlníkovi alebo
osobám, ktoré majú dispozièné právo k úètu, pouitie
67

)
)
69
)
70
)
68
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peòaných prostriedkov na úète do výky daòového nedoplatku a tým zmarí výkon daòovej exekúcie, stáva sa
dlníkom správcu dane. Správca dane je oprávnený vymáha od banky peòané prostriedky, ktoré z tohto dôvodu neboli poukázané na jeho úèet spôsobom uvedeným v tomto zákone.
§ 109
Peòané prostriedky nepodliehajúce exekúcii
(1) Daòovej exekúcii prikázaním poh¾adávky z úètu
vedeného v banke nepodliehajú peòané prostriedky
na úète, ktoré sú urèené na výplatu miezd zamestnancov daòového dlníka a peòané prostriedky na odkodòovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania
pod¾a osobitného predpisu68) pre výplatné obdobie najbliie dòu, keï bolo banke doruèené rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania. Rovnako daòovej
exekúcii prikázaním poh¾adávky z úètu vedenom
v banke nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky
k tejto dávke a jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytované pod¾a osobitného predpisu,59) peòané príspevky na kompenzáciu poskytované pod¾a osobitného
predpisu,60) tátne sociálne dávky poskytované pod¾a
osobitných predpisov,61) príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o diea pod¾a osobitného predpisu62)
a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru,63) ktoré boli pripísané
v prospech úètu daòového dlníka vedeného v banke.
Poèas výkonu daòovej exekúcie prikázaním poh¾adávky z úètu vedeného v banke daòovej exekúcii prikázaním poh¾adávky z úètu vedenom v banke jednorazovo
nepodliehajú aj peòané prostriedky na úète fyzickej
osoby do výky 165 eur; ak má fyzická osoba viac úètov,
a to aj vo viacerých bankách, daòovej exekúcii prikázaním poh¾adávky z úètu vedenom v banke nepodliehajú
peòané prostriedky do úhrnnej výky 165 eur na vetkých jej úètoch. Správca dane je povinný urèi, v ktorej
banke a z ktorého úètu sa nezrazí suma 165 eur.
(2) Daòovej exekúcii nepodliehajú peòané prostriedky na úètoch vedených v banke, ktoré boli poskytnuté daòovému dlníkovi zo tátneho rozpoètu,
z rozpoètu Európskej únie alebo pod¾a osobitného
predpisu.69) Rovnako daòovej exekúcii nepodliehajú
prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu pod¾a
osobitného predpisu.70)
(3) Daòový dlník je povinný predloi banke písomné vyhlásenie o tom, e na jeho úète vedenom v banke
sú aj peòané prostriedky, ktoré nepodliehajú daòovej
exekúcii; daòový dlník súèasne uvedie výku týchto
peòaných prostriedkov.
§ 110
Daòová exekúcia prikázaním
iných peòaných poh¾adávok
(1) Iná peòaná poh¾adávka na úèely tohto zákona je

§ 716 a 719 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 195 a 198 Zákonníka práce.
§ 92 ods. 11 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 14 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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peòaný záväzok iných osôb voèi daòovému dlníkovi.
Daòový dlník je povinný na výzvu správcu dane predloi správcovi dane písomný zoznam uznaných poh¾adávok.71)
(2) V rozhodnutí o zaèatí daòového exekuèného konania zakáe správca dane poddlníkovi uhradi záväzok daòovému dlníkovi.
(3) Správca dane zakáe v daòovej exekuènej výzve
daòovému dlníkovi vymáha poh¾adávku od poddlníka.
(4) Správca dane vydá daòový exekuèný príkaz len do
výky záväzku inej osoby, najviac do výky vymáhaného daòového nedoplatku.
(5) Po doruèení daòového exekuèného príkazu je
poddlník povinný poukáza záväzok, ktorý je splatný,
na úèet správcu dane uvedený v daòovom exekuènom
príkaze.
(6) Správca dane je oprávnený vyda daòový exekuèný príkaz aj na poh¾adávku splatnú v budúcnosti, a to
aj vtedy, ak budú daòovému dlníkovi vznika postupne èiastkové poh¾adávky z toho istého právneho dôvodu.
(7) Daòový exekuèný príkaz sa doruèuje do vlastných rúk daòovému dlníkovi a poddlníkovi.
(8) Na plnenie uloené v rozhodnutí pod¾a odseku 2
nie je prípustné uzatvori dohodu o zapoèítaní poh¾adávok, uzavretí zmieru alebo odpustení zaplatenia. Takéto zmluvy sú neplatné.
(9) Ak je daòový exekuèný príkaz vydaný na autorskú odmenu a autor je daòovým dlníkom, môe správca dane iada plnenie do výky troch pätín. Ak autorskú odmenu vypláca právnická osoba vykonávajúca
kolektívnu správu práv pod¾a osobitného predpisu,72)
na úèely tohto zákona sa povauje za poddlníka. Daòový exekuèný príkaz sa vzahuje aj na sumy, ktoré u
boli v prospech autora zloené u právnickej osoby vykonávajúcej kolektívnu správu práv pod¾a osobitného
predpisu,72) ako aj na sumy, ktoré budú u nej zloené
v benom kalendárnom roku.
(10) Ustanovenie odseku 9 sa pouije primerane, aj ak
ide o poh¾adávky z práv príbuzných autorskému právu
a o poh¾adávky fyzických osôb z ich podnikate¾skej èinnosti.
(11) Daòovej exekúcii prikázaním inej peòanej poh¾adávky nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky
k tejto dávke a jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytované pod¾a osobitného predpisu,59) peòané príspevky na kompenzáciu poskytované pod¾a osobitného
predpisu,60) tátne sociálne dávky poskytované pod¾a
osobitných predpisov,61) príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o diea pod¾a osobitného predpisu62)
a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru.63)
(12) Ak poddlník nesplní niektorú z povinností vyplývajúcich z odsekov 2, 5 a 9, stáva sa dlníkom správcu
71
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dane a správca dane je oprávnený vymáha od neho
splatnú poh¾adávku do výky daòového nedoplatku
spôsobom uvedeným v tomto zákone.
§ 111
Daòová exekúcia postihnutím
iných majetkových práv
Správca dane je oprávnený vykona daòovú exekúciu postihnutím iného majetkového práva, ktoré je prevodite¾né a nie je peòanou poh¾adávkou ani právom,
ktoré patrí len daòovému dlníkovi. Na daòovú exekúciu sa primerane pouije postup pod¾a tohto zákona.
Tretí oddiel
Daòová exekúcia predajom hnute¾ných vecí
§ 112
Predmetom daòovej exekúcie sú hnute¾né veci vrátane ich súèastí a ich prísluenstva (ïalej len hnute¾né
veci) vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve daòového
dlníka, ruèite¾a, poddlníka alebo inej osoby, ak tak
ustanovuje tento zákon.
§ 113
(1) V daòovej exekuènej výzve správca dane zakáe
daòovému dlníkovi naklada s hnute¾nými vecami,
ktoré sú v nej uvedené alebo ktoré budú spísané.
(2) Daòová exekuèná výzva sa doruèí daòovému dlníkovi do vlastných rúk najneskôr pri súpise hnute¾ných vecí pod¾a § 114. Ak nie je daòový dlník pri uskutoèòovaní súpisu hnute¾ných vecí prítomný, doruèí sa
mu daòová exekuèná výzva do vlastných rúk spolu so
súpisom hnute¾ných vecí.
(3) Správca dane upozorní daòového dlníka v daòovej exekuènej výzve, e iná osoba môe v lehote na podanie odvolania predloi doklady o vlastníctve k hnute¾nej veci. Ak sa preukáe vlastníctvo inej osoby
k hnute¾nej veci, správca dane rozhodne o vylúèení takejto hnute¾nej veci z daòovej exekúcie. Rovnako
správca dane upozorní daòového dlníka, e v prípade
neupovedomenia inej osoby zodpovedá za spôsobenú
kodu.
(4) Ak je predmetom daòovej exekúcie motorové vozidlo, správca dane v daòovej exekuènej výzve uloí daòovému dlníkovi, aby v urèenej lehote a na urèené
miesto pristavil motorové vozidlo a predloil doklady
o technickej spôsobilosti motorového vozidla a preukázal svoje vlastníctvo k nemu. Ak daòový dlník nesplní
túto povinnos, môe správca dane na úèet daòového
dlníka zabezpeèi prostredníctvom splnomocnenej
osoby vyh¾adanie, zabezpeèenie, odvoz, úschovu, ocenenie a zistenie stavu technickej spôsobilosti motorového vozidla. Na úèely tohto zákona sa motorovým vozidlom rozumie osobné motorové vozidlo, motocykel,
nákladné motorové vozidlo, ahaè, náves, príves, auto-

) Napríklad § 558 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb., § 323 Obchodného zákonníka.
) § 78 a 85 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích
predpisov.
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bus, peciálne zariadenie, napríklad eriav, rýpadlo
a iné stavebné alebo po¾nohospodárske stroje.
(5) Na vykonanie daòovej exekúcie predajom hnute¾ných vecí vydá správca dane daòový exekuèný príkaz.
V daòovom exekuènom príkaze správca dane nariadi
predaj hnute¾ných vecí v òom uvedených.
(6) Správca dane na základe právoplatného daòového exekuèného príkazu ponúkne na predaj za peniaze
v hotovosti, najmenej vak za cenu zistenú znalcom,
právnickým osobám,73) ktorých poslaním je starostlivos o kultúrne pamiatky, tieto veci:
a) mimoriadne významné výtvarné diela a pamiatky,
b) rukopisy mimoriadne významných literárnych diel,
c) osobné pamiatky a korepondenciu významných
spisovate¾ov a kultúrnych èinite¾ov, ako aj iné
spomienkové predmety múzejnej alebo galerijnej
hodnoty74) po týchto osobách,
d) predmety väèej kultúrnej, historickej hodnoty a ich
súbory.
(7) Ak právnická osoba pod¾a odseku 6 v lehote do 30
dní od doruèenia ponuky neodpovie na ponuku a nezloí cenu zistenú znalcom na úèet správcu dane uvedený
v ponuke, správca dane je oprávnený tieto veci preda
spôsobom pod¾a tohto zákona.
§ 114
Súpis hnute¾ných vecí
(1) Súpis hnute¾ných vecí vykoná správca dane pri
doruèení daòovej exekuènej výzvy. Spíu sa predovetkým veci, bez ktorých sa daòový dlník môe naj¾ahie
zaobís a ktoré mono ¾ahko prenies, uschova a preda. Súpis hnute¾ných vecí môe správca dane vykona
aj opakovane.
(2) Veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze, alebo ich prevoz, úschova, udriavanie a predaj by vyadovali neúmerne vysoké náklady, sa spíu len vtedy, ak nie je
dostatok iných hnute¾ných vecí alebo ak je moné zabezpeèi ich rýchly predaj.
(3) Súpis hnute¾ných vecí musí obsahova
a) názov a sídlo správcu dane,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt daòového dlníka alebo obchodné meno, sídlo daòového dlníka, identifikaèné èíslo organizácie, identifikaèné èíslo daòového dlníka pridelené pri registrácii a èíslo daòovej
exekuènej výzvy,
c) miesto a dátum vykonania súpisu hnute¾ných vecí,
d) jednotlivo spísané hnute¾né veci a ich opis, ktorým
sa urèí najmä poèet, hmotnos, výrobné èíslo, znaèka, farba; ak predmety zostávajú aj po vykonaní súpisu hnute¾ných vecí u daòového dlníka, môe sa
vyhotovi ich fotodokumentácia,
e) hodnotu spísaných hnute¾ných vecí,
f) osobné, majetkové a rodinné pomery daòového dl73
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níka v rozsahu potrebnom na posúdenie postihnute¾nosti jeho majetku,
g) podpisy osôb prítomných pri súpise.
(4) Správca dane na úèely spísania hnute¾ných vecí
daòového dlníka urobí obhliadku sídla a miesta podnikania, obydlia, iných priestorov a iných objektov za
úèasti nestrannej osoby, a to aj bez prítomnosti daòového dlníka. Na tento úèel je daòový dlník povinný
umoni správcovi dane a nestrannej osobe prístup do
sídla a miesta podnikania, obydlia, iných priestorov
a iných objektov. Na tieto úkony má správca dane
oprávnenie z úradnej moci prizva prísluný útvar Policajného zboru.75) Na úèel spísania hnute¾ných vecí je
správca dane oprávnený vymôc si prístup do bytu alebo iných priestorov, kde má daòový dlník svoj majetok.
(5) Správca dane vykoná osobnú prehliadku daòového dlníka a ïalej prítomnej osoby, ak je podozrenie,
e daòový dlník si uschoval hnute¾né veci u nej. Pri
osobnej prehliadke správca dane postupuje etrne
a vykoná ju osoba rovnakého pohlavia alebo lekár.
(6) Správca dane po vydaní daòového exekuèného
príkazu zabezpeèí zistenie ceny hnute¾ných vecí znalcom. V jednoduchých prípadoch pri súpise hnute¾ných
vecí ocenenie obvyklou cenou vykoná správca dane.
§ 115
Uschovanie spísaných hnute¾ných vecí
Ak je obava, e by mohlo dôjs k odstráneniu, pokodeniu alebo znièeniu hnute¾ných vecí uvedených v súpise, zabezpeèí správca dane ich úschovu v priestoroch
ním urèených alebo uzavrie zmluvu o úschove týchto
vecí.
§ 116
Hnute¾né veci
nepodliehajúce výkonu daòovej exekúcie
Daòovou exekúciou nemono postihnú hnute¾né
veci, ktorých predaj je pod¾a osobitných predpisov
zakázaný76) alebo ktoré pod¾a osobitných predpisov daòovej exekúcii nepodliehajú.77)
§ 117
Veci vylúèené z daòovej exekúcie
(1) Daòová exekúcia sa nevykonáva na hnute¾né
veci, ktoré sú vo vlastníctve daòového dlníka a ktoré
daòový dlník nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie
svojich hmotných potrieb a svojej rodiny, ani na hnute¾né veci, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi
zásadami.
(2) Z daòovej exekúcie pod¾a odseku 1 sú vylúèené

) Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
) Zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
75
) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
76
) Napríklad § 8 zákona è. 190/2003 Z. z.. v znení neskorích predpisov.
77
) § 8 ods. 10 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 171/2005 Z. z.
§ 92 ods. 11 zákona è. 448/2008 Z. z.
74
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a) bené súèasti odevov, bielizeò a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to poste¾ daòového dlníka a èlenov jeho rodiny, stôl, stolièky pod¾a poètu èlenov jeho rodiny, chladnièka, sporák,
variè, vykurovacie teleso, palivo, práèka, periny
a poste¾ná bielizeò, bený kuchynský riad, rádioprijímaè a detské portové potreby a hraèky,
c) vodiaci pes, domáce zvieratá okrem tých, ktoré slúia na podnikanie,
d) zdravotnícke potreby, zdravotnícke pomôcky a iné
veci, ktoré daòový dlník alebo èlen domácnosti potrebuje vzh¾adom na svoju chorobu alebo telesnú
chybu,
e) hnute¾né veci, na ktoré sa poskytla dávka v hmotnej
núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová dávka
v hmotnej núdzi poskytované pod¾a osobitného
predpisu,59) peòané príspevky na kompenzáciu
poskytované pod¾a osobitného predpisu,60) tátne
sociálne dávky poskytované pod¾a osobitných predpisov,61) príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o diea pod¾a osobitného predpisu62) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru.63)
f) hnute¾né veci obstarané z prostriedkov poskytnutých zo tátneho rozpoètu a z rozpoètu Európskej
únie,78)
g) snubný prsteò a obrúèka,
h) peniaze v hotovosti do sumy 165 eur,
i) tudijná literatúra.
(3) Z daòovej exekúcie sú vylúèené aj hnute¾né veci
podnikate¾a hospodáriaceho na pôde,79) ak by výkonom
daòovej exekúcie bolo ohrozené riadne obhospodarovanie po¾nohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a ivoèínej výroby pod¾a
osobitného predpisu,80) ako aj chovné zvieratá, a to dojnice, vysokote¾né jalovice, plemenné býky, plemenné
prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.
§ 118
Predaj hnute¾ných vecí na drabe
Správca dane predá spísané hnute¾né veci na drabe;
pri výkone draby postupuje pod¾a tohto zákona.
§ 119
Urèenie ceny hnute¾ných vecí
(1) Správca dane urèí cenu hnute¾ných vecí pod¾a
§ 114 ods. 6; rozhodnutie o urèení ceny správca dane
nevydáva.
(2) Cena výtvarných diel a pamiatok, rukopisov, mimoriadne významných literárnych diel, predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, kultúrnych pamiatok a ich súborov, vecí numizmatickej hodnoty a mincí
sa zisuje znaleckým posudkom.
78
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(3) Vyvolávacia cena hnute¾ných vecí na úèely draby
sa urèí najmenej vo výke troch tvrtín z ceny ustanovenej pod¾a odsekov 1 a 2; rozhodnutie o urèení vyvolávacej ceny správca dane nevydáva.
§ 120
Draobná vyhláka na predaj hnute¾ných vecí
(1) Po urèení ceny hnute¾ných vecí správca dane
vydá draobnú vyhláku na predaj hnute¾ných vecí.
(2) Draobná vyhláka na predaj hnute¾ných vecí obsahuje najmä
a) názov a sídlo správcu dane,
b) dátum vydania a evidenèné èíslo,
c) èas a miesto konania draby,
d) predmet draby,
e) vyvolávaciu cenu predmetu draby, ktorá je najniím podaním,
f) spôsob a termín zaplatenia najvyieho podania,
g) spôsob odovzdania vydraenej hnute¾nej veci,
h) termín obhliadky draených hnute¾ných vecí,
i) upozornenie, e osoby, ktoré majú k draenej hnute¾nej veci predkupné právo, môu ho uplatni len
ako draitelia na drabe; udelením príklepu predkupné právo zaniká,
j) pouèenie o tom, kto môe by úèastníkom draby,
k) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa draobná vyhláka doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok
úradnej peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým podpisom.
§ 121
(1) Správca dane zverejní draobnú vyhláku na predaj hnute¾ných vecí najmenej 15 dní pred konaním
draby na úradnej tabuli správcu dane; môe ju zverejni aj v masovokomunikaèných prostriedkoch.
(2) Správca dane doruèí draobnú vyhláku na predaj hnute¾ných vecí osobám pod¾a § 92 ods. 3, obvodnému úradu, v ktorého obvode má daòový dlník trvalý
pobyt alebo sídlo, a obci, na ktorej území sa draba
bude kona.
§ 122
Úèastníci draby
(1) Drai môe fyzická osoba, ktorá má spôsobilos
na právne úkony v plnom rozsahu a právnická osoba
(ïalej len draite¾ hnute¾nej veci).

) § 8 ods. 10 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 171/2005 Z. z.
) § 12a a 12e zákona è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov v znení zákona è. 219/1991 Zb.
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
80
) Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
79
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(2) Ak je draite¾om hnute¾nej veci fyzická osoba,
môe drai osobne alebo sa môe necha na drabe zastupova. Zástupca je povinný predloi úradne overené plnomocenstvo a preukáza svoju totonos.
(3) Ak je draite¾om hnute¾nej veci právnická osoba,
môe drai jej tatutárny zástupca, ktorý je povinný
predloi správcovi dane výpis z obchodného registra
nie starí ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú
kópiu a preukáza svoju totonos. Právnickú osobu
môe zastupova aj iný zástupca, ktorý je okrem uvedeného povinný predloi úradne overené plnomocenstvo.
(4) Drai nemôe
a) zamestnanec správcu dane, ktorý vykonáva úkony
na drabe,
b) daòový dlník.
(5) Draba je verejná.
§ 123
Priebeh draby hnute¾ných vecí
(1) Správca dane pred zaèatím draby zapíe záujemcov o drabu hnute¾nej veci do zoznamu draite¾ov
hnute¾nej veci.
(2) Zoznam draite¾ov hnute¾nej veci obsahuje najmä
a) dátum a miesto konania draby,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby, identifikaèné èíslo pridelené pri registrácii alebo rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá
povinnos registrácie pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, identifikaèné èíslo pridelené pri registrácii, meno a priezvisko, rodné èíslo a èíslo obèianskeho preukazu
tatutárneho
zástupcu
alebo
iného
splnomocneného zástupcu právnickej osoby s priloením plnomocenstva a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie,
d) poznámku o uplatnení predkupného práva, ak sa
preukázalo právoplatným dokladom,
e) draobné èíslo,
f) podpis draite¾a hnute¾nej veci.
(3) Najniie podanie sa urèí pod¾a § 119 ods. 3. Ak sa
neurobilo ani najniie podanie, v drabe sa nepokraèuje. Výka ceny draenej hnute¾nej veci nie je obmedzená ustanoveniami osobitného predpisu.81)
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te¾nej veci nieko¾ko, správca dane rozhodne o udelení
príklepu rebom.
(6) Správca dane je povinný spýta sa prítomných
pred udelením príklepu, èi majú námietky proti udeleniu príklepu. Námietky sa zapíu do zápisnice a správca dane sa s nimi vysporiada pred udelením príklepu.
Ak správca dane odoprie príklep, pokraèuje sa v drabe
vyvolaním predposledného podania.
(7) Vydraite¾ je povinný zaplati najvyie podanie
ihneï; ak tak neurobí, draí sa hnute¾ná vec znova bez
jeho úèasti.
(8) Udelením príklepu a zaplatením najvyieho podania prechádza vlastníctvo k vydraenej hnute¾nej
veci na vydraite¾a.
(9) Správca dane
o udelení príklepu.

vydá

vydraite¾ovi

potvrdenie

(10) Ak sa pri drabe neurobilo ani najniie podanie
na draenú hnute¾nú vec, správca dane spíe úradný
záznam, vykoná opätovnú drabu a po neúspenej opätovnej drabe predá hnute¾nú vec predajom na základe
ponuky.
(11) O priebehu draby spíe správca dane zápisnicu,
v ktorej uvedie najmä údaje zo zoznamu draite¾ov
hnute¾nej veci, cenu vydraenej hnute¾nej veci a udelenie príklepu vydraite¾ovi; ak na drabe boli vznesené
námietky, aj ich rieenie.
(12) Výakom sú peòané prostriedky získané v drabe. Ak dosiahnutý výaok z draby prevyuje vymáhaný daòový nedoplatok a exekuèné náklady, správca
dane uplatní postup pod¾a § 152.
§ 124
Opätovná draba
(1) Pri výkone opätovnej draby hnute¾ných vecí sa
správca dane riadi ustanoveniami tohto zákona o prvej
drabe.
(2) Na úèely opätovnej draby správca dane urèí vyvolávaciu cenu najmenej vo výke 70 % z ceny urèenej
pod¾a § 119 ods. 1 a 2; rozhodnutie o urèení vyvolávacej
ceny správca dane nevydáva.
§ 125
Predaj na základe ponuky

(4) Správca dane pokraèuje v drabe dovtedy, pokia¾
draitelia robia vyie podania. Draitelia sú viazaní
svojimi podaniami. Správca dane udelí príklep draite¾ovi hnute¾nej veci, ktorý urobí najvyie podanie.

(1) Správca dane po neúspenej opätovnej drabe pokraèuje v daòovej exekúcii predajom hnute¾nej veci na
základe ponuky. Predajom na základe ponuky sa rozumie predaj hnute¾nej veci na základe vyhodnotenia písomných ponúk predloených záujemcami o kúpu
veci.

(5) Ak nieko¾ko draite¾ov hnute¾nej veci urobí rovnaké podanie a neurobilo sa vyie prípustné podanie,
rozhodne správca dane o udelení príklepu rebom. Ak
vak bol jedným z draite¾ov draite¾ hnute¾nej veci
uplatòujúci si predkupné právo, správca dane udelí
prednostne príklep jemu. Ak je takých draite¾ov hnu-

(3) Správca dane doruèí do vlastných rúk oznam

81

(2) Správca dane zverejní predaj na základe ponuky
oznamom najmenej 15 dní pred termínom na podanie
písomných ponúk na úradnej tabuli správcu dane;
oznam môe zverejni aj v masovokomunikaèných
prostriedkoch.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
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o predaji hnute¾nej veci na základe ponuky osobám
pod¾a § 92 ods. 3, obvodnému úradu, v ktorého obvode
má daòový dlník trvalý pobyt alebo sídlo, a obci, na
ktorej území sa predaj bude kona.
(4) Oznam o predaji hnute¾nej veci na základe ponuky obsahuje najmä
a) názov a sídlo správcu dane,
b) termín na podanie písomných ponúk správcovi dane
s upozornením, e písomné ponuky podané po uplynutí termínu nebudú predmetom vyhodnotenia,
c) predmet predaja a jeho najniiu cenu,
d) termín obhliadky,
e) upozornenie, e hnute¾ná vec bude predaná na základe ponuky záujemcovi s najvyou ponúknutou
cenou,
f) upozornenie na podanie ponuky v uzavretej obálke
s oznaèením Predaj na základe ponuky  neotvára,
g) termín a miesto vyhodnotenia písomných ponúk,
h) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa oznam o predaji hnute¾nej veci na základe
ponuky doruèuje elektronickými prostriedkami,
vlastnoruèný podpis a odtlaèok úradnej peèiatky sa
nahrádzajú zaruèeným elektronickým podpisom.
(5) Na úèely predaja hnute¾ných vecí na základe ponuky správca dane urèí cenu najmenej vo výke 60 %
z ceny urèenej pod¾a § 119 ods. 1 a 2; rozhodnutie o urèení ceny správca dane nevydáva.
(6) Záujemca je povinný zúèastni sa na vyhodnotení
písomných ponúk osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Záujemca s najvyou ponukou je povinný ponúknutú cenu zaplati ihneï po vyhodnotení ponúk.
Záujemca, ktorý sa nezúèastní na vyhodnotení ponúk,
alebo ak najvyiu ponúknutú cenu nezaplatí ihneï, je
z poradia vylúèený. Na jeho miesto nastúpi záujemca
v poradí s ïalou najvyou ponukou. V prípade rovnakých ponúk rozhodne reb. O priebehu predaja správca dane spíe zápisnicu, v ktorej uvedie údaje zo zoznamu záujemcov, najvyiu ponúknutú cenu hnute¾nej
veci a identifikaèné údaje o nadobúdate¾ovi hnute¾nej
veci.
(7) Po zaplatení najvyej ponuky správca dane vydá
nadobúdate¾ovi potvrdenie o predaji na základe ponuky.
(8) Predaj uskutoènený na základe ponuky má tie
isté úèinky ako predaj na drabe.
(9) Dosiahnutý výaok sa pouije rovnako ako výaok z predaja hnute¾ných vecí na drabe pod¾a § 123
ods. 12.
(10) Ak predaj hnute¾nej veci na základe ponuky nebol
úspený, správca dane daòovú exekúciu predajom
hnute¾ných vecí zastaví a vyzve daòového dlníka, aby
82
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si prevzal nepredanú hnute¾nú vec do desiatich dní odo
dòa doruèenia výzvy do vlastných rúk. Správca dane
pri zastavení daòového exekuèného konania postupuje
pod¾a § 96. Ak daòový dlník neprevezme hnute¾nú vec
v lehote urèenej vo výzve, správca dane na základe
oznamu predá hnute¾nú vec za ponúknutú cenu alebo
zabezpeèí jej likvidáciu. Predaj uskutoènený týmto
spôsobom alebo výaok z likvidácie po odpoèítaní hotových výdavkov súvisiacich s likvidáciou má tie isté
úèinky ako predaj na základe ponuky. Náklady súvisiace s likvidáciou sa na úèely tohto ustanovenia povaujú
za hotové výdavky pod¾a § 149. Dosiahnutý výaok sa
pouije rovnako ako výaok z predaja hnute¾ných vecí
na drabe pod¾a § 123 ods. 12. Ak výaok z likvidácie je
nií ako hotové výdavky súvisiace s likvidáciou, správca dane prenesie hotové výdavky na daòového dlníka.
§ 126
Priamy predaj hnute¾ných vecí
(1) Hnute¾né veci, ktorých cena urèená pod¾a § 117
ods. 1 a 2 nie je vyia ako 165 eur za jeden kus, veci
rýchlo podliehajúce skaze a ivé zvieratá môe správca
dane preda ihneï za obvyklú cenu. Získanú sumu pouije správca dane rovnako ako výaok z predaja hnute¾ných vecí na drabe pod¾a § 123 ods. 12.
(2) Po zaplatení ceny správca dane vydá nadobúdate¾ovi potvrdenie o priamom predaji hnute¾ných vecí.
tvrtý oddiel
Daòová exekúcia odobratím peòazí v hotovosti
a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju
§ 127
(1) Správca dane pri doruèení daòovej exekuènej výzvy vykoná súpis peòazí v hotovosti a iných vecí, pri
ktorých nedochádza k predaju pod¾a § 114 a 115 a zakáe daòovému dlníkovi s nimi naklada.
(2) Správca dane vykoná daòovú exekúciu odobratím peòazí v hotovosti, len ak peniaze v hotovosti presahujú sumu 165 eur pod¾a § 117 ods. 2 písm. h); tie pouije rovnako ako výaok z predaja hnute¾ných vecí na
drabe pod¾a § 123 ods. 12.
(3) Daòovej exekúcii odobratím peòazí v hotovosti
nepodliehajú peòané prostriedky urèené na výplatu
miezd zamestnancov daòového dlníka a peòané
prostriedky na odkodòovanie pracovných úrazov
a chorôb z povolania pod¾a osobitného predpisu68) pre
výplatné obdobie najbliie dòu, keï bol daòovému
dlníkovi doruèený právoplatný daòový exekuèný príkaz.
(4) Ak správca dane pri súpise pod¾a odseku 1 nájde
devízové hodnoty, nakladá s nimi pod¾a osobitného
predpisu.82) Ak správca dane nájde výrobky z drahých
kovov, ktorými sú klenotnícke, biutérske, medailérske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin
zlata, striebra alebo platiny, alebo kombinované s prí-

) § 2 písm. d) a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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rodnými alebo syntetickými kameòmi, s perlami, so
smaltom, s koralmi, so sklom alebo s inými nekovovými
materiálmi, ako aj opotrebovaný, nekompletný alebo
pokodený výrobok, postupuje pri daòovej exekúcii
rovnako ako pri daòovej exekúcii predajom hnute¾ných
vecí, prièom cena výrobku sa zisuje znaleckým posudkom. Pri klenotníckych zliatinách, lístkovom zlate, lístkovom striebre a polotovaroch z drahých kovov urèených na výrobu správca dane zabezpeèí predaj
prostredníctvom osoby oprávnenej pod¾a osobitného
predpisu.83) Získané peòané prostriedky pouije rovnako ako výaok z predaja hnute¾ných vecí na drabe
pod¾a § 123 ods. 12.
§ 128
(1) Vkladné kniky alebo iné listiny, ktoré je potrebné
predloi na uplatnenie práva, správca dane spíe pri
doruèení daòovej exekuènej výzvy ako iné hnute¾né
veci pod¾a § 114 a odníme ich.
(2) Vkladnú kniku predloí správca dane banke
s právoplatným daòovým exekuèným príkazom a vyberie z nej sumu, na ktorú má daòový dlník právo, najviac do výky vymáhaného daòového nedoplatku. Banka vykoná výplatu vkladu alebo jeho èasti, aj keï je
výplata akoko¾vek viazaná. Ak ide o iné listiny, ktoré je
potrebné predloi na uplatnenie práva, správca dane
vyzve toho, kto má pod¾a takej listiny plni, aby sumu,
ktorú má plati, odovzdal správcovi dane. Pritom sa postupuje primerane pod¾a ustanovení o daòovej exekúcii prikázaním poh¾adávky, prièom úkony potrebné na
uplatnenie práva vykonáva namiesto daòového dlníka
správca dane.
(3) Získané peòané prostriedky sa pouijú rovnako
ako výaok z predaja hnute¾ných vecí na drabe pod¾a
§ 123 ods. 12.
Piaty oddiel
Daòová exekúcia predajom cenných papierov
§ 129
(1) Správca dane v rozhodnutí o zaèatí daòového exekuèného konania uloí právnickej osobe oprávnenej
vies evidenciu pod¾a osobitného predpisu47) povinnos
registrova pozastavenie práva naklada s cenným papierom daòového dlníka.
(2) Daòová exekúcia predajom cenných papierov vo
vlastníctve daòového dlníka sa vykoná tak, e správca
dane spíe tieto cenné papiere pri doruèení daòovej
exekuènej výzvy pod¾a ustanovení o predaji hnute¾ných vecí. Cenné papiere nachádzajúce sa u daòového
dlníka odníme a zabezpeèí ich úschovu pod¾a osobitného predpisu.84) Predaj cenných papierov vo vlastníctve daòového dlníka zabezpeèuje správca dane prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
(3) Ak správca dane zistí, e hodnota majetku ozna83
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èená v daòovej exekuènej výzve nepostaèuje na úhradu
vymáhaného daòového nedoplatku a v priebehu daòového exekuèného konania sa správca dane dozvie
o cennom papieri daòového dlníka, ku ktorému
nezriadil záloné právo, pri oznamovaní právnickej
osobe oprávnenej vies evidenciu pod¾a osobitného
predpisu85) postupuje pod¾a § 91 ods. 7. V tomto prípade správca dane v tomto oznámení uloí právnickej
osobe oprávnenej vies evidenciu pod¾a osobitného
predpisu47) povinnos registrova pozastavenie práva
naklada so zaknihovanými cennými papiermi.
(4) Ak povaha cenného papiera neumoòuje postup
pod¾a odseku 2, správca dane vyzve toho, kto má na základe cenného papiera plni, aby mu plnenie odovzdal
po splatnosti plnenia v lehote, ktorú na to urèí a ktorá
nesmie by dlhia ako 15 dní po splatnosti plnenia. Za
nesplnenie povinnosti urèenej v daòovom exekuènom
príkaze môe správca dane tomu, kto má na základe
cenného papiera plni, uloi pokutu pod¾a § 155.
(5) Správca dane je oprávnený vykonáva vetky úkony spojené s vlastníctvom cenných papierov namiesto
daòového dlníka.
(6) Získané peòané prostriedky sa pouijú rovnako
ako výaok z predaja hnute¾ných vecí na drabe pod¾a
§ 123 ods. 12.
iesty oddiel
Daòová exekúcia predajom nehnute¾nosti,
bytu alebo nebytového priestoru
§ 130
(1) Správca dane vykoná daòovú exekúciu predajom
nehnute¾nosti, bytu alebo nebytového priestoru (ïalej
len nehnute¾nos) vtedy, ak je preukázané, e nehnute¾nos je vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve daòového dlníka. Toto ustanovenie sa pouije primerane,
aj keï je postihnutá nehnute¾nos poddlníka a ruèite¾a. Daòovej exekúcii predajom nehnute¾nosti nepodlieha nehnute¾nos obstaraná z prostriedkov poskytnutých zo tátneho rozpoètu a z rozpoètu Európskej
únie.78)
(2) Daòovou exekúciou predajom nehnute¾nosti
mono postihnú aj majetok nezapísaný v katastri nehnute¾ností, ak vlastníctvo daòového dlníka k takému
majetku je preukázané iným spôsobom.
(3) Daòová exekúcia predajom nehnute¾nosti sa
vzahuje na nehnute¾nos s jej súèasami a prísluenstvom.
(4) Správca dane vydá na nehnute¾nos rozhodnutie
o zaèatí daòového exekuèného konania. Ak je daòovou
exekúciou postihnutá nehnute¾nos pod¾a odseku 2,
správca dane k rozhodnutiu o zriadení zákonného záloného práva alebo k rozhodnutiu o zaèatí daòového
exekuèného konania predloí katastru nehnute¾ností
aj návrh na zápis dotknutých nehnute¾ností.

) Zákon è. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona è. 221/2007 Z. z.
) § 39 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
85
) § 52 zákona è. 566/1991 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(5) Správca dane vydá daòovú exekuènú výzvu. Uloí
daòovému dlníkovi povinnos do 15 dní oznámi
správcovi dane osobu, ktorá má k nehnute¾nosti predkupné právo alebo iné vecné právo, a upozorní ho, e
v prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá za
spôsobenú kodu.
(6) Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daòovej exekuènej výzvy vydá daòový exekuèný príkaz na
predaj nehnute¾nosti. Daòový exekuèný príkaz sa doruèí do vlastných rúk okrem osôb uvedených v § 92
ods. 3 aj spoluvlastníkovi a osobám, ktoré majú k nehnute¾nosti predkupné alebo iné vecné právo, ak sú
známe zo spisov, katastru nehnute¾ností, obvodnému
úradu a obci, na ktorej území sa nehnute¾nos nachádza.
(7) Po doruèení daòového exekuèného príkazu
správca dane zabezpeèí zistenie ceny nehnute¾nosti
znalcom. V písomnej objednávke znalcovi uvedie úèel
znaleckého posudku, na èo má prihliada a s èím sa má
vysporiada. Na úèely ocenenia nehnute¾nosti upovedomí správca dane daòového dlníka, spoluvlastníkov,
ako aj osoby, pre ktoré viaznu na nehnute¾nosti iné závady, o èase a mieste obhliadky nehnute¾nosti. Daòový
dlník je povinný umoni vykonanie obhliadky oceòovanej nehnute¾nosti. Na úèely vypracovania znaleckého posudku je správca dane oprávnený vymôc si na
oceòovanú nehnute¾nos prístup.
(8) Správca dane na základe daòového exekuèného
príkazu ponúkne právnickým osobám,73) ktorých poslaním je starostlivos o kultúrne pamiatky, za peniaze
v hotovosti, najmenej vak za cenu zistenú znalcom,
nehnute¾nú kultúrnu pamiatku.
(9) Ak právnická osoba pod¾a odseku 8 v lehote do 30
dní odo dòa doruèenia ponuky neodpovie na ponuku
a nezloí cenu zistenú znalcom na úèet správcu dane
uvedenú v ponuke, správca dane je oprávnený nehnute¾nú kultúrnu pamiatku preda spôsobom pod¾a tohto
zákona.
(10) Správca dane vykoná daòovú exekúciu predajom
nehnute¾nosti formou draby.
(11) Ak najneskôr hodinu pred urèeným zaèiatkom
draby spoluvlastník nehnute¾nosti alebo viac spoluvlastníkov nehnute¾nosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, zloí v hotovosti správcovi dane sumu
zistenú z ceny nehnute¾nosti urèenej znaleckým posudkom, zodpovedajúcu hodnote podielu, ktorý sa má
vydrai, alebo ak najneskôr hodinu pred urèeným zaèiatkom draby spoluvlastník nehnute¾nosti alebo viac
spoluvlastníkov nehnute¾nosti preukáe jej pripísanie
na úèet správcu dane, predaj nehnute¾nosti sa neuskutoèní. Správca dane s touto sumou naloí ako
s výakom z predaja pod¾a § 123 ods. 12.
§ 131
(1) Cena nehnute¾nosti sa urèí znaleckým posudkom. Znalecký posudok musí obsahova veobecnú
86
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hodnotu nehnute¾nosti a odhad závad, ktoré musí vydraite¾ prevzia bez zapoèítania na najvyie podanie.
(2) Na úèely tohto zákona sa za veobecnú hodnotu
nehnute¾nosti povauje veobecná hodnota nehnute¾nosti urèená pod¾a osobitného predpisu86) bez zoh¾adnenia závad, ktoré musí vydraite¾ prevzia bez zapoèítania na najvyie podanie. Ak je vydraite¾om osoba,
kvôli ktorej na nehnute¾nosti viaznu závady, neuplatòuje sa zníenie ceny nehnute¾nosti o hodnotu týchto
závad.
(3) Závady viaznuce na nehnute¾nosti sa odhadnú
pod¾a hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady pre
zaaeného. Pri závadách neobmedzeného trvania sa
vezme za základ výpoètu obdobie 20 rokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie, najdlhie vak 20 rokov. Závady vyplývajúce z nárokov na
opakujúce sa plnenia a dávky sa odhadnú tak, e sa vypoèíta suma, ktorá by staèila na to, aby sa z nej a z úrokov tejto sumy poukazovali plnenia a dávky alebo ich
peòaná hodnota.
(4) O znaleckom posudku na cenu nehnute¾nosti
upovedomí správca dane daòového dlníka, osoby, ktoré majú k nehnute¾nosti predkupné právo, a osoby, pre
ktoré viaznu na nehnute¾nosti vecné práva zrejmé zo
spisu.
(5) Na úèely draby vyvolávacia cena nehnute¾nosti
sa rovná cene pod¾a znaleckého posudku. Správca
dane vydá rozhodnutie o urèení vyvolávacej ceny. Proti
tomuto rozhodnutiu mono poda odvolanie do ôsmich
dní odo dòa doruèenia rozhodnutia.
(6) Závadami na úèely odseku 1 sa rozumejú vecné
bremená, ktoré vznikli pod¾a osobitného predpisu,
a nájomné práva.
§ 132
Draobná vyhláka
(1) Po urèení vyvolávacej ceny vydá správca dane
draobnú vyhláku.
(2) Draobná vyhláka musí obsahova
názov a sídlo správcu dane,
dátum vydania a èíslo draobnej vyhláky,
èas a miesto draby,
oznaèenie nehnute¾nosti pod¾a údajov katastra nehnute¾ností,
e) vyvolávaciu cenu, ktorá je najniím podaním,
f) výku zábezpeky, spôsob a termín jej zaplatenia,
g) podmienky vrátenia zábezpeky,
h) spôsob zaplatenia najvyieho podania,
i) závady, ktoré musí vydraite¾ prevzia bez zapoèítania na najvyie podanie,
j) ustanovenia o prechode závad a úitkov z nehnute¾nosti,
k) ustanovenia o odovzdaní vydraenej nehnute¾nosti
vydraite¾ovi,
l) upozornenie na uplatnenie predkupného práva,
m) èas a miesto obhliadky nehnute¾nosti,
a)
b)
c)
d)

) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení neskorích predpisov.
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n) vlastnoruèný podpis povereného zamestnanca
správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena,
priezviska starostu obce a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa draobná vyhláka doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok
úradnej peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým podpisom.
§ 133
(1) Správca dane zverejní draobnú vyhláku najmenej 30 dní pred dòom uskutoènenia draby na úradnej
tabuli správcu dane, v ktorého obvode má daòový dlník trvalé bydlisko alebo sídlo, obvodného úradu a obce, na ktorej území sa nehnute¾nos nachádza.
(2) Správca dane zale bezodkladne, najneskôr 30
dní pred uskutoènením draby, draobnú vyhláku Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Správca dane môe
draobnú vyhláku zverejni aj v masovokomunikaèných prostriedkoch.
(3) Správca dane doruèuje draobnú vyhláku do
vlastných rúk osobám, ktorým sa doruèuje daòový exekuèný príkaz pod¾a § 92 ods. 3; draobnú vyhláku doruèuje aj iným osobám, ktorých právo je daòovou exekúciou dotknuté pod¾a § 130 ods. 6.
§ 134
Úèastníci draby
(1) Drai môe fyzická osoba, ktorá má spôsobilos
na právne úkony v plnom rozsahu, a ak to pripúa
osobitný predpis,87) alebo právnická osoba so sídlom na
území Slovenskej republiky (ïalej len draite¾ nehnute¾nosti).
(2) Pre úèastníkov draby nehnute¾nosti platí ustanovenie § 122 ods. 2 a 5. V opakovanej alebo opätovnej
drabe pri nehnute¾nostiach nemôe drai osoba, ktorá v prvej alebo opakovanej drabe nehnute¾nos vydraila, ale neuhradila najvyie podanie.
§ 135
Individuálna prezenèná listina
(1) Pred zaèatím draby vyplní draite¾ nehnute¾nosti
individuálnu prezenènú listinu draite¾a nehnute¾nosti, ktorá obsahuje
a) dátum a miesto konania draby,
b) popis nehnute¾nosti a jej vyvolávaciu cenu,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby, identifikaèné èíslo pridelené pri registrácii alebo rodné èíslo, ak fyzická osoba nemá
povinnos registrácie pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,
87
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d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, identifikaèné èíslo pridelené pri registrácii, meno a priezvisko, rodné èíslo a èíslo obèianskeho preukazu
tatutárneho
zástupcu
alebo
iného
splnomocneného zástupcu právnickej osoby s priloením plnomocenstva a overeného výpisu z obchodného registra,
e) výku draobnej zábezpeky a doklad o jej zaplatení,
f) uplatnenie predkupného práva preukázaného právoplatným dokladom,
g) podpis draite¾a nehnute¾nosti.
(2) Pred zaèatím draby správca dane preverí údaje
uvedené v individuálnej prezenènej listine draite¾a nehnute¾nosti. Ak sa údaje nezhodujú so skutoènosou,
správca dane ich opraví a spoloène s draite¾om nehnute¾nosti overia opravu svojimi podpismi. Ak údaje,
o ktorých vznikla pochybnos, nie je moné opravi do
zaèiatku draby, vykonávate¾ draby neumoní takejto
osobe drai.
(3) Po vyplnení individuálnej prezenènej listiny
a predloení dokladov o zaplatení draobnej zábezpeky
pod¾a § 136 sa draite¾ovi nehnute¾nosti pridelí draobné èíslo.
§ 136
Urèenie draobnej zábezpeky
(1) Správca dane urèí draobnú zábezpeku najmenej
vo výke 50 % z vyvolávacej ceny. Draobnú zábezpeku
je povinný zloi kadý úèastník draby, ktorý sa na nej
zúèastòuje ako draite¾ nehnute¾nosti.
(2) Draite¾ nehnute¾nosti zloí draobnú zábezpeku
prevodom na úèet správcu dane alebo v hotovosti v termíne urèenom v draobnej vyhláke.
(3) Dokladom preukazujúcim zloenie draobnej zábezpeky je výpis z úètu obsahujúci odpísanie draobnej
zábezpeky z úètu draite¾a nehnute¾nosti v prospech
správcu dane alebo doklad o zaplatení v hotovosti. Na
drabe sa môe zúèastni len draite¾ nehnute¾nosti,
ktorý najneskôr hodinu pred urèeným zaèiatkom draby taký doklad predloí správcovi dane.
(4) Úspenému vydraite¾ovi nehnute¾nosti sa zapoèítava zaplatená draobná zábezpeka do ceny vydraenej nehnute¾nosti.
(5) Draite¾ovi nehnute¾nosti, ktorý bol v drabe neúspený, vráti správca dane draobnú zábezpeku v termíne urèenom v draobnej vyhláke, najneskôr do piatich pracovných dní odo dòa konania draby.
(6) Ak vydraite¾ neuhradí najvyie podanie v termíne urèenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca
dane draobnú zábezpeku nevráti. Draobná zábezpeka sa pouije pod¾a § 144.
§ 137
Zruenie draby
(1) Správca dane zruí konanie draby, ak

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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a) daòový dlník uhradí daòový nedoplatok najneskôr
hodinu pred urèeným zaèiatkom draby,
b) spoluvlastník nehnute¾nosti, ktorá je v podielovom
spoluvlastníctve, poukáe na úèet správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má drai, a najneskôr hodinu pred urèeným zaèiatkom draby predloí doklad o jeho zaplatení,
c) iná osoba poukáe na úèet správcu dane celý daòový
nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho
práva k nehnute¾nosti a najneskôr hodinu pred zaèiatkom draby predloí doklad o jeho zaplatení.

správca dane na mieste. Svoje rozhodnutie oznámi prítomným.

(2) Správca dane je oprávnený vymáha exekuèné
náklady, ak neboli uhradené daòovým dlníkom alebo
inou osobou spolu s daòovým nedoplatkom.

(1) Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil
najvyie podanie. Ak nieko¾ko draite¾ov nehnute¾nosti urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyie
prípustné podanie, rozhodne správca dane o udelení
príklepu rebom. Ak je medzi draite¾mi draite¾ nehnute¾nosti uplatòujúci si predkupné právo, udelí
správca dane príklep prednostne jemu. Ak je takých
osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu
rebom.

(3) Ak spoluvlastník nehnute¾nosti konal pod¾a odseku 1 písm. b), správca dane vyhotoví zápisnicu o zruení draby a vydá rozhodnutie o prechode spoluvlastníckeho podielu nehnute¾nosti, ktorý sa mal drai.
Proti tomuto rozhodnutiu môu ostatní spoluvlastníci
poda námietku v lehote ôsmich dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia. Správca dane zale právoplatné rozhodnutie na zápis práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností záznamom.

(8) O priebehu draby spíe správca dane zápisnicu,
v ktorej uvedie najmä údaje z individuálnych prezenèných listín draite¾ov nehnute¾nosti, cenu vydraenej
nehnute¾nosti, udelenie príklepu vydraite¾ovi, podané
námietky a ich rieenie.
§ 139

(2) Ak správca dane odoprie udelenie príklepu vzh¾adom na podanú námietku, pokraèuje sa v drabe vyvolaním predposledného podania.

§ 138

§ 140

Priebeh draby nehnute¾nosti

Rozhodnutie o udelení príklepu

(1) Na zaèiatku draby správca dane oboznámi prítomných s nehnute¾nosami, ich vyvolávacími cenami
a poradím, v akom budú draené. Oznámi, ktoré nehnute¾nosti nebudú draené z dôvodu nezloenia draobnej zábezpeky, èi ide o prvú, opakovanú alebo opätovnú drabu.
(2) Po vyvolaní ceny sa prihlasujú draitelia, ktorí
zloili draobnú zábezpeku na draenú vec, zdvihnutím draobného èísla a oznámením sumy podania. Draitelia môu zvyova podanie najmenej o 30 eur.
(3) Draba pokraèuje dovtedy, kým draitelia zvyujú podania. Ak nie je vyie podanie, správca dane opakuje posledné podanie so slovami po prvé, po druhé
a s upozornením, e ak nebude ponúknuté vyie podanie, po slovách po tretie ukonèí príklepom licitáciu
draenej nehnute¾nosti.
(4) Draitelia sú viazaní svojím podaním dovtedy, pokia¾ správca dane neudelí príklep najvyiemu podaniu. Príklep udelený najvyiemu podaniu nie je viazaný alebo obmedzený ustanoveniami osobitného
predpisu.81)
(5) Správca dane pokraèuje v drabe a do vydraenia vetkých draených nehnute¾ností.
(6) Ak sa pri drabe neurobilo ani najniie podanie,
správca dane oznámi, e v drabe týchto nehnute¾ností
sa nepokraèuje a o tejto skutoènosti spíe úradný záznam.
(7) Pred ukonèením draby a udelením príklepu sa
správca dane spýta prítomných na drabe, èi majú námietky proti udeleniu príklepu. Námietky sa zapíu do
zápisnice. Námietku môu poda draitelia a osoby,
ktorým sa doruèuje draobná vyhláka do vlastných
rúk, ak sú prítomní na drabe. O námietkach rozhodne

(1) Správca dane vydá rozhodnutie o udelení príklepu, v ktorom urèí lehotu na zaplatenie najvyieho podania. Rozhodnutie sa doruèí do vlastných rúk daòovému dlníkovi, vydraite¾ovi, osobám, ktoré na drabe
vzniesli námietky proti príklepu, a osobám, ktorým je
správca dane povinný doruèova draobnú vyhláku
do vlastných rúk.
(2) Proti rozhodnutiu o udelení príklepu môu poda
námietky osoby pod¾a odseku 1 vrátane osôb, ktoré sa
zavinením správcu dane nemohli zúèastni na drabe,
pretoe im nebola doruèená draobná vyhláka do
vlastných rúk.
(3) Osoby pod¾a odseku 2 môu poda námietky v lehote do ôsmich dní odo dòa doruèenia rozhodnutia
o udelení príklepu a osoby, ktoré sa zavinením správcu
dane nemohli zúèastni na drabe, pretoe im nebola
doruèená draobná vyhláka do vlastných rúk, do ôsmich dní odo dòa konania draby. Podanie námietky
má odkladný úèinok.
(4) Správca dane môe námietke vyhovie, ak sú vytýkané nedostatky na ujmu toho, kto námietku podal,
alebo sú v námietke vytýkané poruenia zákona.
§ 141
(1) Rozhodnutie o námietke proti rozhodnutiu o udelení príklepu sa doruèuje osobám pod¾a § 140 ods. 2.
(2) Ak sa v konaní o námietke zruí rozhodnutie
o udelení príklepu, urèí správca dane novú drabu len
na nehnute¾nos, ktorej príklep bol rozhodnutím o námietke zruený, najneskôr do dvoch mesiacov odo dòa
právoplatnosti zruenia rozhodnutia.
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§ 142
(1) Udelením príklepu sa môe vydraite¾ uja drby
vydraenej nehnute¾nosti so súhlasom správcu dane.
(2) Vlastnícke právo k nehnute¾nosti nadobúda vydraite¾ zaplatením najvyieho podania v urèenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia správcu
dane o udelení príklepu.
(3) Ak vydraite¾ zaplatil najvyie podanie, právoplatné rozhodnutie o udelení príklepu zale správca
dane na zápis práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností záznamom.
(4) Ak sa zruí rozhodnutie o udelení príklepu alebo
ak vydraite¾ v urèenej lehote nezaplatil najvyie podanie, je povinný vydraenú nehnute¾nos vráti, vyda
vetky prírastky, úitky a nahradi kodu, ktorá vznikla na vydraenej nehnute¾nosti.
§ 143
Opakovaná draba, opätovná draba
a prechod vlastníckeho práva na základe ponuky
(1) Ak vydraite¾ neuhradil najvyie podanie vèas
alebo draba sa nekonala z dôvodu nezáujmu draite¾ov nehnute¾nosti, správca dane nariadi opakovanú
drabu najneskôr do dvoch mesiacov od konania predchádzajúcej draby alebo od termínu urèeného na konanie draby.
(2) Pri organizovaní opakovanej draby sa správca
dane riadi ustanoveniami o prvej drabe.
(3) Na úèely opakovanej draby správca dane urèí vyvolávaciu cenu vo výke 90 % z ceny zistenej pod¾a
§ 131 ods. 5. Správca dane nevydáva rozhodnutie o urèení vyvolávacej ceny.
(4) Ak je opakovaná draba neúspená, môe správca dane v lehote pod¾a odseku 1 nariadi opätovnú
drabu. Pri organizovaní opätovnej draby sa správca
dane riadi ustanoveniami o prvej drabe. Vyvolávaciu
cenu nehnute¾nosti urèí najmenej vo výke troch tvrtín z ceny zistenej pod¾a § 131 ods. 5. Správca dane nevydáva rozhodnutie o urèení vyvolávacej ceny.
(5) Pred nariadením opätovnej draby môe správca
dane rozhodnú o prechode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na základe ponuky za vyiu cenu, ako je
urèená pod¾a odseku 4.
(6) Ak je opätovná draba neúspená, môe správca
dane v lehote pod¾a odseku 1 rozhodnú o prechode
vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na základe ponuky. Na tieto úèely správca dane urèí cenu najmenej vo
výke 60 % z ceny zistenej pod¾a § 131 ods. 5; rozhodnutie o urèení ceny správca dane nevydáva.
§ 144
Úèastníci opakovanej draby,
opätovnej draby a prechodu vlastníckeho práva
na základe ponuky
(1) Na opakovanej drabe nemôe drai draite¾ nehnute¾nosti, ktorému bol udelený príklep na prvej
drabe a nezaplatil najvyie podanie.
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(2) Vydraite¾, ktorý nezaplatil najvyie podanie, je
povinný zaplati rozdiel medzi najvyím podaním, ktoré mal uhradi, a najvyím podaním uhradeným
v opakovanej drabe, náklady opakovanej draby
a kodu, ktorá vznikla tým, e najvyie podanie nezaplatil. Takto získané peòané prostriedky pouije
správca dane ako výaok z draby pod¾a § 152.
(3) Správca dane na úhradu nákladov pod¾a odseku
2 pouije zaplatenú draobnú zábezpeku vydraite¾a,
ktorý neuhradil najvyie podanie. Ak draobná zábezpeka nebude postaèova na úhradu nákladov, správca
dane je oprávnený od neho vymáha zvyok ako daòový
nedoplatok.
(4) Na opätovnej drabe nemôu drai draitelia,
ktorým bol udelený príklep na prvej alebo opakovanej
drabe a nezaplatili najvyie podanie.
(5) Správca dane sa pri opätovnej drabe riadi ustanoveniami odsekov 2 a 3.
(6) Draitelia, ktorým bol udelený príklep na prvej,
opakovanej alebo opätovnej drabe a nezaplatili
najvyie podanie, sa nemôu zúèastni na konaní
o prechode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na základe ponuky.
(7) Správca dane pri prechode vlastníckeho práva
k nehnute¾nosti na základe ponuky postupuje obdobne
pod¾a § 125 ods. 2 a 4, 6, 8 a 10 s tým, e ponúknutú
cenu uhradí záujemca s najvyou ponukou do ôsmich
dní od doruèenia rozhodnutia o prechode vlastníckeho
práva k nehnute¾nosti na základe ponuky.
(8) Proti rozhodnutiu o prechode vlastníckeho práva
k nehnute¾nosti na základe ponuky môu poda námietky len osoby pod¾a § 125 ods. 6. Námietku mono
poda v lehote do ôsmich dní odo dòa doruèenia rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na základe ponuky. Podanie námietky má odkladný úèinok.
(9) Po doruèení rozhodnutia o prechode vlastníckeho
práva k nehnute¾nosti na základe ponuky sa môe záujemca s najvyou ponukou uja drby nehnute¾nosti
so súhlasom správcu dane.
(10) Po zaplatení najvyieho podania v urèenej lehote
a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na základe
ponuky právoplatné rozhodnutie o prechode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na základe ponuky zale
správca dane na zápis práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností záznamom.
(11) Vlastnícke právo k nehnute¾nosti nadobúda nadobúdate¾ zaplatením najvyej ponuky v urèenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o prechode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na
základe ponuky.
(12) Ak sa zruí rozhodnutie o prechode vlastníckeho
práva k nehnute¾nosti na základe ponuky alebo ak
úèastník s najvyou ponukou v urèenej lehote nezaplatil najvyie podanie, je povinný nehnute¾nos vráti, vyda vetky prírastky, úitky a nahradi kodu.
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§ 145
(1) Vydraite¾ alebo záujemca s najvyou ponukou
musí bez zapoèítania na najvyie podanie alebo
najvyiu ponuku prevzia vecné bremená a záväzky
z nájomných zmlúv, ktoré vznikli pod¾a osobitného
predpisu; zároveò prevezme zmluvné vecné bremená
a záväzky z nájomných zmlúv.
(2) Predkupné právo k vydraenej nehnute¾nosti alebo k nehnute¾nosti nadobudnutej na základe ponuky
zaniká.
§ 146
Ak po prvej drabe, opakovanej drabe alebo opätovnej drabe predajom nehnute¾nosti dolo k zníeniu
veobecnej hodnoty nehnute¾nosti, správca dane zistí
novú cenu nehnute¾nosti znaleckým posudkom pod¾a
§ 131. Po urèení vyvolávacej ceny správca dane uplatní
postup pod¾a § 132 a 144.
Siedmy oddiel
Daòová exekúcia predajom podniku
alebo jeho èasti
§ 147
(1) Na daòovú exekúciu predajom podniku alebo
jeho èasti sa primerane pouijú ustanovenia Obchodného zákonníka.88)
(2) Správca dane v daòovej exekuènej výzve vyzve daòového dlníka, aby v lehote do ôsmich dní oznámil
identifikaèné údaje osôb, ktoré majú k podniku alebo
jeho èasti predkupné právo alebo vecné právo viaznuce
na podniku s pouèením, e pri neoznámení týchto údajov daòový dlník zodpovedá za spôsobenú kodu.
(3) Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daòovej exekuènej výzvy vydá daòový exekuèný príkaz na
predaj podniku alebo jeho èasti. Daòový exekuèný príkaz sa doruèí do vlastných rúk okrem osôb uvedených
v § 92 ods. 3 aj osobám, ktoré majú k podniku alebo
jeho èasti predkupné alebo iné vecné právo.
(4) Daòová exekúcia predajom podniku alebo jeho
èasti sa vykonáva formou draby. Cena sa urèí znaleckým posudkom. Znalecký posudok musí obsahova
veobecnú hodnotu majetku podniku alebo jeho èasti.
Na úèely tohto zákona sa za veobecnú hodnotu majetku podniku alebo jeho èasti povauje veobecná hodnota majetku podniku alebo jeho èasti urèená pod¾a
osobitného predpisu.86) Vyvolávaciu cenu urèuje
správca dane rozhodnutím o urèení ceny, prièom vyvolávacia cena sa rovná cene zistenej pod¾a znaleckého
posudku. Správca dane vydá rozhodnutie o urèení ceny a doruèí ho do vlastných rúk daòovému dlníkovi
a osobám, ktoré majú k podniku alebo jeho èasti predkupné právo. Proti rozhodnutiu o urèení ceny mono
poda odvolanie do ôsmich dní odo dòa jeho doruèenia.

Èiastka 193

Správca dane pri daòovej exekúcii predajom podniku
alebo jeho èasti postupuje primerane pod¾a ustanovení
§ 132 a 144 okrem urèenia vyvolávacej ceny. Vyvolávaciu cenu pri opakovanej drabe urèí správca dane
najmenej vo výke 90 % z ceny z prvej draby; pri opätovnej drabe najmenej vo výke 75 % z ceny z prvej
draby. Správca dane môe preda podnik alebo jeho
èas rozhodnutím o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky za cenu vyiu ako 60 % z ceny z prvej
draby. Pri predaji podniku alebo jeho èasti na základe
rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva na základe
ponuky správca dane postupuje pod¾a § 144 ods. 7.
(5) Udelením príklepu alebo vydaním rozhodnutia
o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky sa
môe vydraite¾ alebo záujemca s najvyou ponukou
uja drby podniku alebo jeho èasti so súhlasom správcu dane.
(6) Ak sa zruí rozhodnutie o udelení príklepu alebo
ak vydraite¾ v urèenej lehote nezaplatil najvyie podanie, je vydraite¾ povinný podnik alebo jeho èas vráti, vyda vetky prírastky, úitky a nahradi kodu;
uvedené platí aj pri zruení rozhodnutia o prechode
vlastníckeho práva na základe ponuky pre záujemcu
s najvyou ponukou.
(7) Po zaplatení najvyieho podania alebo najvyej
ponuky v urèenej lehote a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení príklepu alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky prechádza
vlastnícke právo k majetku podniku alebo jeho èasti
na vydraite¾a alebo na záujemcu s najvyou ponukou. Právoplatné rozhodnutie o udelení príklepu alebo právoplatné rozhodnutie o prechode vlastníckeho
práva na základe ponuky zale správca dane na zápis
práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností záznamom.
(8) Na vydraite¾a prechádzajú vetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duevného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikate¾skej èinnosti predávaného podniku alebo jeho èasti. Ak je pre nadobudnutie
alebo zachovanie týchto práv rozhodujúce uskutoèòovanie urèitej podnikate¾skej èinnosti, zapoèítava sa do
tejto èinnosti vydraite¾a uskutoènenej po vydraení
podniku alebo jeho èasti aj èinnos uskutoènená pri
prevádzke podniku alebo jeho èasti pred jeho predajom
na drabe.
(9) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov prechádzajú na vydraite¾a podniku alebo jeho èasti.
(10) Pri daòovej exekúcii predajom podniku alebo jeho
èasti nemono vydrai samostatne iba obchodné meno
podniku.
(11) Ustanovenia odsekov 8 a 10 sa pouijú aj pre záujemcu pri predaji podniku alebo jeho èasti rozhodnutím správcu dane o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky.

88

) § 5 a § 476 a 488 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.

89

) Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov.
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(12) Daòová exekúcia predajom podniku alebo jeho
èasti sa vzahuje aj na majetok v správe tátneho podniku.89)
Ôsmy oddiel
Daòová exekúcia postihnutím majetkových práv
spojených s obchodným podielom spoloèníka
v obchodnej spoloènosti
§ 148
(1) Správca dane môe vykona daòovú exekúciu
voèi daòovému dlníkovi, ktorý je spoloèníkom obchodnej spoloènosti, a to postihnutím majetkových práv
spojených s obchodným podielom tohto spoloèníka
v obchodnej spoloènosti na jeho
a) vyrovnací podiel,
b) podiel na zisku,
c) podiel na likvidaènom zostatku.
(2) Pri daòovej exekúcii postihnutím majetkových
práv spojených s obchodným podielom spoloèníka
v obchodnej spoloènosti pod¾a odseku 1 ustanovenia
Obchodného zákonníka nie sú dotknuté. Výpoèet výky podielov pod¾a odseku 1 ustanovuje Obchodný zákonník.90)
(3) Daòová exekúcia je prípustná na podiely vyplácané alebo vyrovnávané v peòaných prostriedkoch, a to
aj vtedy, ak sú vyplácané alebo vyrovnávané v peòaných prostriedkoch len sèasti. Ak sú podiely pod¾a odseku 1 písm. a) voèi daòovému dlníkovi vyrovnávané
nadobudnutím vlastníckeho práva k hnute¾ným veciam, nehnute¾nostiam, právam a iným majetkovým
hodnotám, správca dane vykoná daòovú exekúciu spôsobom zodpovedajúcim druhu majetku.
(4) Rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania sa doruèí obchodnej spoloènosti, v ktorej je daòový dlník spoloèníkom. V tomto rozhodnutí zakáe
správca dane obchodnej spoloènosti, v ktorej je daòový
dlník spoloèníkom, aby sa dohodla s daòovým dlníkom o skutoènostiach, ktoré by mohli zníi jeho nárok
na vyrovnací podiel alebo podiel na zisku obchodnej
spoloènosti. Po doruèení daòového exekuèného príkazu a po splnení podmienok na vyplatenie podielu poukáe obchodná spoloènos prostriedky zodpovedajúce
jeho príslunému podielu, najviac do výky vymáhaného daòového nedoplatku na úèet správcu dane.
(5) Správca dane doruèí daòovú exekuènú výzvu daòovému dlníkovi. Doruèením daòovej exekuènej výzvy
stráca daòový dlník nárok na vyplatenie alebo vyrovnanie podielov pod¾a odseku 1, najviac do výky vymáhaného daòového nedoplatku.
(6) Ak obchodná spoloènos poruí povinnos uloenú v rozhodnutí o zaèatí daòového exekuèného konania, v oznámení pod¾a § 91 ods. 7 alebo v daòovom exekuènom príkaze a zmarí úplne alebo èiastoène daòovú
exekúciu, správca dane je oprávnený vymáha od obchodnej spoloènosti daòový nedoplatok do výky prísluného podielu spoloèníka, ktorý je daòovým dlní90

) § 76 a 153 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
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kom, spôsobom pod¾a tohto zákona, najviac do výky
vymáhaného daòového nedoplatku.
TRETÍ DIEL
NÁKLADY DAÒOVEJ EXEKÚCIE
Exekuèné náklady a hotové výdavky
§ 149
(1) Daòový dlník uhrádza náklady za výkon zhabania vo výke pod¾a odseku 2, náklady za výkon predaja
vo výke pod¾a odseku 3 a hotové výdavky správcu
dane.
(2) Náklady za výkon zhabania sú 2 % z vymáhaného
daòového nedoplatku, najmenej 16 eur a najviac
16 600 eur.
(3) Náklady za výkon predaja sú 2 % z vymoeného
daòového nedoplatku, najmenej 16 eur a najviac
16 600 eur.
(4) Exekuèné náklady pod¾a odsekov 2 a 3 správca
dane neurèí pri výkone daòovej exekúcie
a) zrákami zo mzdy a z iných príjmov,
b) prikázaním poh¾adávky,
c) odobratím peòazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,
d) predajom cenných papierov,
e) postihnutím majetkového práva spojeného s obchodným podielom spoloèníka obchodnej spoloènosti.
(5) Exekuèné náklady pod¾a odsekov 2 a 3 sa poèítajú zo sumy zaokrúhlenej na desiatky eur nadol.
(6) Daòový dlník je povinný uhradi exekuèné náklady pod¾a odseku 2 vdy, keï poverený zamestnanec
správcu dane oznámi daòovému dlníkovi alebo jeho
zástupcovi dôvod svojho príchodu a spíe úvodnú vetu
zápisnice o súpise hnute¾ných vecí.
(7) Daòový dlník je povinný uhradi exekuèné náklady pod¾a odseku 3 vdy, keï dolo k zaèatiu draby
alebo bola spísaná úvodná veta zápisnice o drabe.
(8) Hotové výdavky uhrádza daòový dlník v skutoènej výke, a to aj vtedy, ak k výkonu daòovej exekúcie
nedolo. Hotovými výdavkami sú najmä znaleèné, nájomné, poistné.
(9) Ak sa hotové výdavky dotýkajú viacerých daòových dlníkov, správca dane rozvrhne ich výku pod¾a
pomeru jednotlivých vymáhaných daòových nedoplatkov.
(10) Exekuèné náklady a hotové výdavky je daòový
dlník povinný uhradi do ôsmich dní odo dòa, keï mu
ich vyrubil správca dane rozhodnutím. Proti tomuto
rozhodnutiu mono poda odvolanie do 15 dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia. Podanie odvolania nemá odkladný úèinok.
(11) Exekuèné náklady a hotové výdavky vymáha
správca dane ako daòový nedoplatok.
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(12) Ak bola daòová exekúcia vykonaná neoprávnene,
exekuèné náklady a hotové výdavky znáa správca
dane.
(13) Ak bola daòová exekúcia vykonaná neoprávnene len èiastoène, znáa správca dane náklady len v rozsahu neoprávnene vykonanej daòovej exekúcie.
(14) Náklady, ktoré vznikli daòovému dlníkovi v súvislosti s výkonom daòovej exekúcie, znáa daòový dlník.
§ 150
(1) Správca dane nevyrubí exekuèné náklady a hotové výdavky, ak
a) pobyt daòového dlníka nie je známy,
b) by ich vymáhanie bolo spojené s neprimeranými nákladmi,
c) daòový dlník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel.
(2) Správca dane nevymáha exekuèné náklady a hotové výdavky, ak
a) daòový dlník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel a nemá dedièa alebo právneho nástupcu,
b) daòový dlník, ktorý je právnickou osobou, zanikne
výmazom z prísluného registra bez právneho nástupcu,
c) sa nárok na ich úhradu premlèal a daòový dlník
vzniesol námietku premlèania alebo nárok na ich
úhradu zanikol.
(3) Správca dane je oprávnený vyrubi exekuèné náklady a hotové výdavky do piatich rokov odo dòa vydania daòového exekuèného príkazu.
TVRTÝ DIEL
VÝAOK Z DAÒOVEJ EXEKÚCIE
A JEHO ROZDELENIE
§ 151
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d) na základe uplatnenia predkupného práva spoluvlastníkom,
e) z draobnej zábezpeky vydraite¾a, ktorý nezaplatil
najvyie podanie pod¾a § 144 ods. 2,
f) z draobnej zábezpeky vydraite¾a,
g) z draobných zábezpek draite¾ov,
h) z úhrad exekuèných nákladov a hotových výdavkov.
§ 152
Vrátenie draobných zábezpek draite¾ov,
rozdelenie a pouitie výaku
(1) Správca dane z prostriedkov získaných pod¾a
§ 151 ods. 2 písm. g) vráti draobné zábezpeky neúspených draite¾ov pod¾a § 136 ods. 5.
(2) Správca dane získaný výaok poukázaný na daòový exekuèný úèet pod¾a § 151 ods. 2 písm. a) a f)
a získané úhrady pod¾a § 151 ods. 2 písm. h) pouije na
úhradu exekuèných nákladov, hotových výdavkov a na
pokrytie daòového nedoplatku alebo iného peòaného
plnenia uloeného rozhodnutím nasledujúci deò po
dni, keï peòané prostriedky boli pripísané na úèet
správcu dane, alebo po dni, keï správca dane prijal
prostriedky v hotovosti. To neplatí, ak je predmet daòovej exekúcie zaaený záloným právom. V takom prípade postupuje správca dane pod¾a prvej vety a po
uspokojení záloných verite¾ov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloných práv pred správcom dane. O tomto postupe spíe správca dane zápisnicu.
(3) Ak sú vymáhané daòové nedoplatky z viacerých
druhov daní jedným daòovým exekuèným príkazom,
pouije sa výaok na pokrytie vymáhaných daòových
nedoplatkov uvedených v daòovom exekuènom príkaze
pod¾a poradia vzniku vymáhaných daòových nedoplatkov; ak vznikli daòové nedoplatky na viacerých daniach v jeden deò a vymoená suma nepostaèuje na ich
pokrytie, uspokoja sa pomerne.

Daòový exekuèný úèet

(4) Na úèely tohto zákona sa zvykom výaku rozumie zostatok sumy po vykonaných úhradách a pokrytí
daòového nedoplatku pod¾a odsekov 1 a 3.

(1) Správca dane v daòovom exekuènom príkaze uvedie èíslo osobitného daòového exekuèného úètu, na
ktorý sa majú poukáza peòané prostriedky; variabilným symbolom je identifikaèné èíslo daòového dlníka
pridelené pri registrácii. Zostatok osobitného daòového exekuèného úètu na konci roka sa prevádza do nasledujúceho roka.

(5) Zvyok výaku pouije správca dane na úhradu
daòového nedoplatku splatného ku dòu vzniku zvyku
výaku alebo na úhradu splatného preddavku na daò,
najviac vak za jedno preddavkové obdobie, alebo na
úhradu splátok dane alebo odkladu platenia dane pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)

(2) Na daòový exekuèný úèet sa poukazujú tieto platby:
a) plnenie na základe daòovej exekuènej výzvy vydanej
správcom dane,
b) plnenia z jednotlivých spôsobov vykonávania daòovej exekúcie pod¾a § 98 ods. 1 písm. a), b), d), e) a h),
c) z predaja na drabe, z predaja na základe ponuky
alebo z prechodu vlastníckeho práva k nehnute¾nosti alebo k majetku podniku alebo jeho èasti na základe ponuky,
91

(6) Ak vznikne aj po uplatnení postupu pod¾a odseku 5 zvyok výaku, správca dane ho pouije na úhradu daòového nedoplatku vzniknutého pod¾a osobitných predpisov91) u iného správcu dane. Ak aj po tomto
pouití vykáe správca dane zvyok výaku, môe ho
poui na úhradu ïalích daòových nedoplatkov daòového dlníka, a to aj tých, ktoré neboli zabezpeèené záloným právom, alebo na zabezpeèenie dane pod¾a tohto zákona. Ak aj po tomto pouití vykáe správca dane
zvyok výaku, poukáe ho do notárskej úschovy do
ôsmich dní odo dòa spísania zápisnice pod¾a odseku 2.

) Napríklad zákon è. 104/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 105/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(7) Ak po uplatnení postupu pod¾a odsekov 1 a 6 vykáe správca dane zvyok výaku, vráti ho na úèet daòového dlníka do 30 dní po vzniku zvyku výaku,
a to len vtedy, ak je väèí ako 2 eurá.
(8) Ak správca dane vráti zvyok výaku po lehote
pod¾a odseku 7, je povinný zaplati úrok pod¾a § 79
ods. 3.
PIATY DIEL
§ 153
Ochrana zamestnanca správcu dane
Ochranu zamestnancovi správcu dane pri výkone
daòovej exekúcie poskytuje Policajný zbor.
PIATA ÈAS
ZODPOVEDNOS ZA PORUENIE POVINNOSTÍ
§ 154
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepodá daòové priznanie v
1. ustanovenej lehote,
2. lehote urèenej správcom dane vo výzve pod¾a § 15
ods. 1,
3. lehote urèenej správcom dane vo výzve pod¾a § 15
ods. 2,
b) nesplní registraènú povinnos v ustanovenej lehote,
c) nesplní oznamovaciu povinnos v ustanovenej lehote,
d) nesplní povinnos uloenú rozhodnutím správcu
dane,
e) uvedie v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní daò, ktorá je niia ako daò, ktorú mal
v daòovom priznaní uvies,
f) zaplatí pod¾a osobitných predpisov bez podania daòového priznania daò, ktorá je niia ako daò, ktorú
mal skutoène zaplati,
g) uplatní si nárok pod¾a osobitných predpisov1) vo
výke, ktorá je väèia ako nárok, ktorý si mal právo
uplatni pod¾a osobitných predpisov,
h) zapríèiní svojím konaním pod¾a § 48 ods. 1 urèenie
dane pod¾a pomôcok,
i) uvedie v dodatoènom daòovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daòovom priznaní predstavuje
1. zvýenie dane,
2. zníenie nadmerného odpoètu,
3. zníenie uplatneného vrátenia dane33) alebo
4. zníenie uplatneného nároku pod¾a osobitného
predpisu,92)
j) nesplní niektorú z povinností nepeòanej povahy
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitných predpisov,1) prièom nejde o správny delikt pod¾a písmen a)
a i).
(2) Zodpovednosti za poruenie povinnosti, ktoré sú
správnym deliktom pod¾a odseku 1, sa fyzická osoba,
92

) Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, zbaví, ak preukáe, e zo závaných zdravotných dôvodov alebo
v dôsledku iných okolností hodných osobitného zrete¾a, ktoré nemohla ovplyvni svojím konaním, nemohla
splni povinnosti, ktorých poruenie je správnym deliktom pod¾a odseku 1.
Sankcie
§ 155
Pokuty
(1) Správca dane uloí pokutu
a) od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt pod¾a
§ 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak je
správcom dane obec, uloí pokutu od 5 eur do 3 000
eur,
b) od 60 eur do 32 000 eur za správny delikt pod¾a
§ 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu; ak je správcom
dane obec, uloí pokutu od 10 eur do 6 000 eur,
c) od 60 eur do 20 000 eur za správny delikt pod¾a
§ 154 ods. 1 písm. b),
d) od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt pod¾a § 154
ods. 1 písm. c); ak je správcom dane obec, uloí pokutu od 5 eur do 3 000 eur,
e) od 60 eur do 3 000 eur za správny delikt pod¾a § 154
ods. 1 písm. d) a j); ak je správcom dane obec, uloí
pokutu od 5 eur do 1 500 eur,
f) vo výke rovnajúcej sa súèinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
a sumy
1. o ktorú správca dane zvýil rozhodnutím pod¾a
§ 68 daò uvedenú v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní alebo zaplatenú pod¾a
osobitných predpisov bez podania daòového priznania, za správny delikt pod¾a § 154 ods. 1
písm. e) a f),
2. o ktorú správca dane zníil uplatnený nárok pod¾a osobitných predpisov,1) za správny delikt pod¾a § 154 ods. 1 písm. g),
3. dane urèenej správcom dane pod¾a pomôcok za
správny delikt pod¾a § 154 ods. 1 písm. h),
g) vo výke rovnajúcej sa súèinu 1,5-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
a rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatoènom daòovom priznaní a sumou uvedenou v daòovom priznaní za správny delikt pod¾a § 154 ods. 1 písm. i).
(2) Ak správca dane uloí pokutu pod¾a odseku 1
písm. b), pokuta pod¾a odseku 1 písm. a) sa neuloí.
(3) Správca dane pri urèovaní výky pokuty prihliada
na závanos, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(4) Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch pod¾a odseku 1
písm. f) nedosiahne 10 %, pokuta sa uloí vo výke rovnajúcej sa 10 % zo sumy pod¾a odseku 1 písm. f); ak
1,5-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky v prípadoch pod¾a odseku 1 písm. g)
nedosiahne 5 %, pokuta sa uloí vo výke rovnajúcej sa
5 % zo sumy pod¾a odseku 1 písm. g).
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(5) Ak daòový subjekt podá ïalie dodatoèné daòové
priznania, pokuta sa vypoèíta spôsobom pod¾a odseku 1 písm. g) z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom dodatoènom daòovom priznaní a sumou uvedenou v predchádzajúcom dodatoènom daòovom
priznaní.
(6) Pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 1 písm. f) sa
uplatòuje základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deò doruèenia rozhodnutia pod¾a
§ 68 a pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 1 písm. g) sa
uplatòuje základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deò podania daòového priznania
alebo dodatoèného daòového priznania.
(7) Správca dane pokutu pod¾a odseku 1 písm. g) neuloí, ak
a) daòový subjekt podá dodatoèné daòové priznanie,
ktorým si zníi nadmerný odpoèet uvedený v daòovom priznaní pred vrátením nadmerného odpoètu
alebo pred zapoèítaním nadmerného odpoètu,
b) daòový subjekt podá dodatoèné daòové priznanie,
ktorým si zníi uplatnené vrátenie dane uvedené
v daòovom priznaní pred jej vrátením pod¾a osobitného predpisu.33)
(8) Ak daòový subjekt opraví dodatoèným daòovým
priznaním nadmerný odpoèet uvedený v daòovom priznaní na vlastnú daòovú povinnos po jeho vrátení alebo zapoèítaní na daò, správca dane uloí pokutu pod¾a
odseku 1 písm. g) zo súètu dane uvedenej v dodatoènom daòovom priznaní a nadmerného odpoètu uvedeného v daòovom priznaní; ak daòový subjekt podá dodatoèné daòové priznanie pred vrátením nadmerného
odpoètu alebo pred zapoèítaním nadmerného odpoètu
pod¾a osobitného predpisu, správca dane uloí pokutu
pod¾a odseku 1 písm. g) len zo sumy dane uvedenej
v dodatoènom daòovom priznaní.
(9) Ak daòový subjekt opraví dodatoèným daòovým
priznaním vrátenie dane uvedené v daòovom priznaní
na povinnos plati daò po jej vrátení, správca dane
uloí pokutu pod¾a odseku 1 písm. g) zo súètu dane
uvedenej v dodatoènom daòovom priznaní a vrátenej
dane uvedenej v daòovom priznaní; ak daòový subjekt
podá dodatoèné daòové priznanie pred vrátením dane
pod¾a osobitného predpisu,33) správca dane uloí pokutu pod¾a odseku 1 písm. g) len zo sumy dane uvedenej
v dodatoènom daòovom priznaní.
(10) Správca dane pokutu neuloí, ak nepresiahne 10
eur; ak je správcom dane obec, pokutu neuloí, ak nepresiahne 3 eurá.
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rozhodnutím o pokute sa pôvodné rozhodnutie zruuje.
(13) Uloením pokuty nezanikajú povinnosti, za poruenie ktorých bola pokuta uloená, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. e) mono za správny delikt pod¾a § 154 ods. 1 písm. j) uloi v rovnakej
výke aj opakovane, ak jej uloenie neviedlo k náprave
a pokia¾ protiprávny stav trvá.
§ 156
Úrok z omekania
(1) Úrok z omekania správca dane vyrubí pod¾a odseku 2, ak daòový subjekt nezaplatí alebo neodvedie
v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výke alebo
v lehote alebo vo výke urèenej v rozhodnutí správcu
dane
a) daò alebo rozdiel dane,
b) preddavok na daò,
c) splátku dane,
d) vybraný preddavok na daò,92)
e) daò vybranú zrákou,92)
f) zrazenú sumu na zabezpeèenie dane.92)
(2) Správca dane vyrubí úrok z omekania z dlnej
sumy pod¾a odseku 1. Pri výpoète úroku sa pouije
tvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky platnej v deò vzniku daòového nedoplatku alebo v deò nasledujúci po dni, v ktorom mal by
preddavok na daò zaplatený alebo odvedený, alebo
splátka dane zaplatená. Pri vyrubení úroku z omekania pod¾a odseku 10 sa pouije základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deò doruèenia
úplnej iadosti èlenského tátu o vymáhanie poh¾adávky. Ak tvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpoète
úroku z omekania sa pouije roèná úroková sadzba
15 %. Správca dane vyrubí úrok z omekania za kadý
deò omekania s platbou, zaèínajúc dòom nasledujúcim po dni jej splatnosti a do dòa platby vrátane alebo
do dòa pouitia daòového preplatku alebo vykonania
kompenzácie pod¾a § 55; pri podaní dodatoèného daòového priznania správca dane vyrubí úrok z omekania
z dlnej sumy do dòa podania dodatoèného daòového
priznania. Úrok z omekania z nezaplatenej dlnej
sumy môe správca dane vyrubi aj priebene. Úrok
z omekania sa poèíta najdlhie za tyri roky omekania s platbou.

(11) Pokutu nemono uloi, ak uplynulo pä rokov od
konca roka, v ktorom
a) sa daòový subjekt dopustil správneho deliktu pod¾a
§ 154 ods. 1 písm. a) a d), i) a j),
b) nadobudlo právoplatnos rozhodnutie správcu
dane, ak sa daòový subjekt dopustil správneho deliktu pod¾a § 154 ods. 1 písm. e) a h).

(3) Ak daòový nedoplatok zanikol zapoèítaním v plnej
výke, daòový úrad alebo colný úrad vypoèíta úrok
z omekania len za obdobie odo dòa nasledujúceho po
dni splatnosti dane do dòa predchádzajúceho dòu doruèenia iadosti o zapoèítanie daòového nedoplatku
daòovému úradu alebo colnému úradu; rovnako sa vypoèíta úrok z omekania z tej èasti daòového nedoplatku, ktorá zanikla zapoèítaním.

(12) Ak bola novým právoplatným rozhodnutím suma
rozdielu dane alebo suma nároku pod¾a osobitných
predpisov upravená, upraví sa alebo sa zruí z úradnej
moci pokuta uloená pod¾a odseku 1 písm. f); novým

(4) Ak preddavok na daò nebol zaplatený v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výke alebo v lehote alebo vo výke urèenej v rozhodnutí správcu dane, správca dane vyrubí úrok z omekania pod¾a odseku 2 do
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dòa platby vrátane, najdlhie do uplynutia lehoty na
podanie daòového priznania.
(5) Ak preddavok na daò z príjmov zo závislej èinnosti
nebol odvedený vo výke alebo v lehote pod¾a osobitného predpisu,92) správca dane vyrubí úrok z omekania
pod¾a odseku 2 do dòa platby vrátane alebo do dòa vykonania roèného zúètovania, ak do tohto dòa preddavok nebol uhradený, najneskôr do lehoty na podanie
daòového priznania 92) za zdaòovacie obdobie, na ktoré
sa mali plati preddavky na daò.
(6) Úrok z omekania sa nevyrubí
a) ak bola daò zaplatená zo zábezpeky na daò,33)
b) ak v jednotlivom prípade pod¾a odseku 1 nepresiahne 10 eur, ak je správcom dane daòový úrad alebo
colný úrad,
c) ak jeho výka v prípade pod¾a odseku 1 písm. a) alebo súèet úrokov z omekania za vetky splátky na
daò pod¾a osobitného predpisu3) za prísluné zdaòovacie obdobie nepresiahne v úhrne 3 eurá, ak je
správcom dane obec,
d) daòovému subjektu, ktorý je v retrukturalizaènom
konaní,
e) z úroku z omekania a pokuty.
(7) Ak daò alebo rozdiel dane vyrubený rozhodnutím
správcu dane bol novým právoplatným rozhodnutím
zníený, zníi sa z úradnej moci aj úrok z omekania
pod¾a odseku 1 písm. a).
(8) Úrok z omekania nemono vyrubi, ak uplynulo
pä rokov od konca roka, v ktorom daòový subjekt bol
povinný
a) zaplati daò, rozdiel dane, preddavok na daò, splátku dane alebo sumu na zabezpeèenie dane,
b) odvies vybraný preddavok na daò, vybranú daò alebo zrazenú daò.
(9) Pri poadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok pod¾a osobitného predpisu93) správca
dane vyrubí daòovému subjektu úrok z omekania
z dlnej sumy pod¾a odseku 1 do dòa, ktorý predchádza
dòu doruèenia úplnej iadosti o vymáhanie poh¾adávky príslunému úradu èlenského tátu, alebo do dòa,
ktorý predchádza dòu uznania vykonate¾nosti exekuèného titulu vydaného v Slovenskej republike èlenským
tátom, ktorého prísluný úrad bol poiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní poh¾adávky.
(10) Správca dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, vyrubí úrok z omekania z dlnej sumy poh¾adávky èlenského tátu, ak dlník alebo osoba zodpovedná
za vyrovnanie poh¾adávky dlníka pod¾a osobitného
predpisu,93) najneskôr v deò predchádzajúci dòu doruèenia úplnej iadosti o vymáhanie poh¾adávky, nezaplatila poh¾adávku èlenského tátu uvedenú v osobitnom predpise;93) úrok z omekania vyrubí za kadý deò
omekania s platbou, zaèínajúc dòom doruèenia úplnej iadosti o vymáhanie poh¾adávky a do dòa platby
vrátane. Úrok z omekania sa poèíta najdlhie za tyri
roky omekania s platbou. Táto lehota zaèína plynú
dòom splatnosti poh¾adávky pod¾a právnych predpisov
platných v èlenskom táte.
93

) Zákon è. 466/2009 Z. z.

Strana 4367

§ 157
Ú¾ava zo sankcie alebo odpustenie sankcie
(1) Ministerstvo, ak ide o sumy vyie ako sumy pod¾a odsekov 3 a 4 a ak nerozhoduje obec pod¾a odseku 5, na iados daòového subjektu
a) odpustí sankciu, ak daòový subjekt preukáe, e by
jej zaplatením bola váne ohrozená výiva daòového
subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výivu,
b) môe povoli ú¾avu zo sankcie alebo odpusti sankciu, ak daòový subjekt, ktorým je
1. právnická osoba, preukáe, e by jej zaplatenie
viedlo k ukonèeniu jeho èinnosti a výnos z jeho
likvidácie by bol pravdepodobne nií ne vyrubená sankcia,
2. fyzická osoba  podnikate¾ preukáe, e by jej zaplatenie viedlo k ukonèeniu jeho èinnosti,
c) môe povoli ú¾avu zo sankcie alebo odpusti sankciu, ktorá mu bola uloená alebo vyrubená z dôvodu,
e daòový subjekt nesprávne vykázal daòovú povinnos, alebo nesplnil povinnos v lehote ustanovenej
pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov1)
z dôvodu nesprávneho uplatòovania právneho predpisu.
(2) Ak ide o ú¾avu zo sankcie alebo o odpustenie
sankcie prislúchajúcej k dani pod¾a odseku 1, je daòový subjekt povinný preukáza aj zaplatenie tejto dane
okrem sankcie.
(3) Daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo na iados
daòového subjektu odpustí sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) alebo môe povoli ú¾avu zo
sankcie alebo odpusti sankciu z dôvodov uvedených
v odseku 1 písm. b) a c), ak výka uloenej sankcie
v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide o
a) fyzickú osobu, sumu 166 000 eur,
b) právnickú osobu, sumu 1 660 000 eur.
(4) Daòový úrad a colný úrad na iados daòového
subjektu odpustí sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) alebo môe povoli ú¾avu zo sankcie alebo
odpusti sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1
písm. b) a c), ak výka uloenej sankcie v jednotlivom
prípade nepresiahne, ak ide o
a) fyzickú osobu, sumu 33 200 eur,
b) právnickú osobu, sumu 332 000 eur.
(5) Správca dane, ktorým je obec, môe pri daniach,
ktoré spravuje, na iados daòového subjektu odpusti
sankciu alebo povoli ú¾avu zo sankcie z dôvodov uvedených v odseku 1.
(6) iados o povolenie ú¾avy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane. Správca
dane je povinný túto iados postúpi príslunému orgánu, ak nie je prísluný o nej rozhodnú. Odpusti
sankciu alebo povoli ú¾avu zo sankcie mono pod¾a
odseku 1 a odsekov 3 a 5 len v súlade s osobitným
predpisom.40) O povolení ú¾avy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie, proti ktorému
nemono poda odvolanie. O nevyhovení iadosti daòového subjektu o povolenie ú¾avy zo sankcie alebo o od-
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pustenie sankcie sa zale daòovému subjektu písomné
oznámenie.
IESTA ÈAS
OSOBITNÉ USTANOVENIA
PRE KONKURZ A RETRUKTURALIZÁCIU
§ 158
(1) Daòový nedoplatok sa na úèely konkurzu a retrukturalizácie povauje za poh¾adávku.
(2) Suma dane, na ktorej vrátenie má daòový subjekt
nárok pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) sa na úèely konkurzu a retrukturalizácie povauje za záväzok.
(3) Ak daòový nedoplatok vznikol v deò vyhlásenia
konkurzu alebo v deò zaèatia retrukturalizaèného konania, alebo po vyhlásení konkurzu alebo po zaèatí retrukturalizaèného konania, povauje sa za poh¾adávku
vzniknutú po vyhlásení konkurzu alebo po zaèatí retrukturalizaèného konania.
(4) Záväzok, ktorý vznikol v deò vyhlásenia konkurzu
alebo v deò zaèatia retrukturalizaèného konania, alebo po vyhlásení konkurzu alebo po zaèatí retrukturalizaèného konania, sa povauje za záväzok vzniknutý
po vyhlásení konkurzu alebo po zaèatí retrukturalizaèného konania.
(5) Po vyhlásení konkurzu alebo po povolení retrukturalizácie správca dane postupuje pod¾a osobitného
predpisu.48)
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SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, SPLNOMOCÒOVACIE,
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 160
(1) Ministerstvo môe vyda opatrenie na zamedzenie
nezrovnalostí vzniknutých z uplatòovania tohto zákona alebo osobitných predpisov.1) Toto opatrenie uverejòuje ministerstvo vo svojom publikaènom orgáne a vyhlasuje sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
(2) Ministerstvo môe vyda metodické usmernenie
na zabezpeèenie jednotného uplatòovania tohto zákona a osobitných predpisov.1) Toto usmernenie uverejòuje ministerstvo vo svojom publikaènom orgáne a je
pre orgány vykonávajúce správu daní záväzné; tým nie
je dotknuté právo daòového subjektu domáha sa
ochrany svojich práv na súde.
(3) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví
podmienky zániku daòového nedoplatku a prípady,
v ktorých daòovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení majú zaplatenú aspoò daò, zaniká daòový nedoplatok pod¾a § 84 zodpovedajúci nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k tejto dani.
(4) Ministerstvo môe
a) rozhodnú v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daòové subjekty so sídlom alebo bydliskom mimo územia Slovenskej republiky,
b) vo vzahu k cudzine vykona opatrenia na zabezpeèenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na úèely
vzájomného daòového vyrovnania.

(6) V konkurze a v retrukturalizácii vystupuje v mene správcu dane, ktorým je daòový úrad alebo colný
úrad, poverený zamestnanec správcu dane, daòového
riadite¾stva alebo colného riadite¾stva; v konkurze
v mene správcu dane môe kona aj iná osoba, ktorou
je právnická osoba so 100-percentnou majetkovou
úèasou tátu urèená ministerstvom, na základe podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej s daòovým
riadite¾stvom alebo colným riadite¾stvom.

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje
inak, zaokrúh¾uje sa daò, preddavok na daò, úrok
z omekania, pokuta a úrok na desiatky eurocentov nadol.

§ 159

Ustanovenia tohto zákona sa pouijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
neustanovuje inak.

V èase od vyhlásenia konkurzu do zruenia konkurzu pri správe daní za daòový subjekt koná správca
v konkurznom konaní. V èase od vyhlásenia konkurzu
do zruenia konkurzu sa na správcu v konkurznom konaní vzahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných
predpisov,1) ktoré upravujú práva a povinnosti daòového subjektu. Daòové priznania, daòové doklady a iné
písomnosti, ktoré majú význam pre urèenie práv a povinností daòového subjektu alebo iných osôb pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) vyhotovené
správcom v konkurznom konaní namiesto daòového
subjektu sa povaujú za doklady vyhotovené daòovým
subjektom.
94
95

§ 161

§ 162

§ 163
Na daòové konanie sa nevzahuje veobecný predpis
o správnom konaní.94)
§ 164
Na úèely správy daní sú správca dane, daòové riadite¾stvo, colné riadite¾stvo a ministerstvo oprávnené
spracúva osobné údaje daòových subjektov, zástupcov daòových subjektov a iných osôb pod¾a osobitného
predpisu;95) osobné údaje mono sprístupni len obci

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
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ako správcovi dane, daòovým orgánom, colným orgánom a ministerstvu a v súvislosti so správou daní a plnením úloh pod¾a osobitného predpisu96) aj inej osobe,
súdu a orgánom èinným v trestnom konaní. V informaèných systémoch95) mono spracúva meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu a rodné èíslo, ak jej nebolo pri registrácii pridelené
identifikaèné èíslo.
§ 165
Prechodné ustanovenia
(1) Právne úkony a ich úèinky pri správe daní, ktoré
nastali do úèinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(2) Daòové konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred úèinnosou tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(3) Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú aj na daòové exekuèné konanie zaèaté pod¾a doterajích predpisov.
(4) Daòová kontrola zaèatá a neukonèená pred úèinnosou tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajích
predpisov.
(5) Vyrubovacie konanie po daòovej kontrole zaèatej
a neukonèenej pred úèinnosou tohto zákona sa vykoná pod¾a doterajích predpisov.
(6) Nevymoite¾ný daòový nedoplatok pod¾a § 61
ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení úèinnom do 31.
decembra 2011 sa povauje za doèasne nevymoite¾ný
daòový nedoplatok pod¾a § 83 tohto zákona.
(7) Sankèný úrok pod¾a doterajích predpisov sa povauje za úrok z omekania pod¾a tohto zákona.
§ 166
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 167
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa 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. 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. 374/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re96
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publiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 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. 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., zákona è. 466/2009 Z. z. a zákona
è. 504/2009 Z. z.
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., zákona
è. 466/2009 a zákona è. 504/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 35 ods. 12 a 13 sa slová písm. c) druhého,
tvrtého, ôsmeho a desiateho bodu nahrádzajú slovami písm. c) tretieho, piateho, deviateho a jedenásteho
bodu.

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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2. V § 35a ods. 1 sa slová c) druhého, tvrtého, ôsmeho a desiateho bodu nahrádzajú slovami písm. c)
tretieho, piateho, deviateho a jedenásteho bodu.
3. V § 45 ods. 1 sa slová rokov, v ktorom vznikla povinnos poda daòové priznanie nahrádzajú slovami
rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnos
poda daòové priznanie, v ktorom bola táto daòová
strata vykázaná.
4. V § 47 odsek 6 znie:
(6) Zamietnutie odvolania pod¾a odseku 5 sa písomne oznámi tomu, kto odvolanie podal; v takom prípade
sa rozhodnutie nevydáva..
5. V § 51 ods. 1 úvodnej vete sa za slová (§ 53 ods. 3)
vkladajú slová a rozhodnutia o námietke (§ 50 ods. 3).
6. § 110j sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Fyzická osoba, ktorá nemala registraènú povinnos pod¾a § 31 ods. 2 písm. a) v znení úèinnom do
31. decembra 2009, je povinná poiada správcu dane
o registráciu pod¾a § 31 ods. 2 písm. a) v znení úèinnom
od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára 2010. Fyzická osoba, ktorá nemala oznamovaciu povinnos
pod¾a § 31 ods. 2 písm. b) v znení úèinnom do 31. decembra 2009, je povinná splni si oznamovaciu povinnos pod¾a § 31 ods. 2 písm. b) v znení úèinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára 2010.
(5) Ak do 31. decembra 2009 nastala skutoènos pre
uplatnenie základnej úrokovej sadzby pri výpoète pokuty (§ 35 ods. 2), sankèného úroku (§ 35b ods. 2 a 6),
úroku z odloenej sumy (§ 59 ods. 7), úroku (§ 60 ods. 2)
a úroku (§ 63 ods. 6), po 31. decembri 2009 sa pouije
základná úroková sadzba pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2009.
(6) Lehota na zánik práva vyrubi daò ustanovená
v § 45 ods. 1 v znení úèinnom od 1. januára 2010 pre
daòový subjekt, ktorý si uplatòuje odpoèítavanie daòovej straty pod¾a osobitného predpisu11daf) v znení úèinnom od 1. januára 2010, sa prvýkrát pouije pri podaní
daòového priznania, v ktorom sa vykáe daòová strata
za zdaòovacie obdobie, ktoré skonèí po 31. decembri
2009..
Èl. III
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., zákona
è. 185/2009 Z. z. a zákona è. 504/2009 Z. z. sa mení
takto:
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1. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom v), ktoré znie:
v) peòané alebo nepeòané plnenie poskytnuté Fondom národného majetku Slovenskej republiky fyzickej osobe pri bezodplatnom prevode zaknihovaných
cenných papierov pod¾a osobitného predpisu.59).
Poznámka pod èiarou k odkazu 59d znie:

59d) § 29 ods. 11 písm. a) druhý a tretí bod zákona è. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení
neskorích predpisov..

2. V § 35 ods. 6 sa slová pätnásteho dòa kadého
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac nahrádzajú slovami piatich dní.
3. § 52h sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. v) v znení úèinnom
od 1. januára 2010 sa prvýkrát pouije pri podaní daòového priznania na zdaòovacie obdobie, ktoré sa konèí 31. decembrom 2009..
Èl. IV
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 83/2009
Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z. a zákona è. 471/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 49 ods. 7 sa vypúajú písmená a) a b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 sa vypúa.
2. V § 49 sa vypúajú odseky 8 a 9.
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 8.
3. Za § 85h sa vkladá § 85i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 85i
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010
(1) Na odpoèítanie dane, ktorá sa vzahuje na kúpu
a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, sa vzahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8
a 9 v znení úèinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva
o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra
2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu
alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného
v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúèené odpoèítanie dane pod¾a § 49
ods. 7 písm. a) v znení úèinnom do 31. decembra
2009..
Èl. V
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu ma-
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jetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
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è. 352/1996 Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z.,
zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z. a zákona è. 160/2009 Z. z. sa mení
takto:
V § 29 ods. 11 písm. a) v druhom bode sa slová kalendárny rok predchádzajúci tomuto roku nahrádzajú
slovami dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto
roku.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010 okrem èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2012..

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 563/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok týkajúcich sa urèitých poplatkov, odvodov, daní a ïalích opatrení (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 150, 10. 06. 2008).
2. Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci prísluných orgánov èlenských tátov
v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 336, 27. 12.
1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v.
ES L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1;
Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 264, 15. 10. 2003), smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 9/zv. 2; Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359,
4. 12. 2004) a smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006).
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564
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení zákona è. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z., zákona
è. 209/2001 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 553/2003 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 328/2007 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z. a zákona è. 400/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. a) sa nad slovom orgánu vypúa odkaz 2.
2. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
b) doloené zoznamom zamestnávate¾ov, za ktorých
boli uzatvorené, ak ide o kolektívnu zmluvu vyieho
stupòa, okrem kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
pod¾a § 2 ods. 3 písm. d); zoznam zamestnávate¾ov
obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo
a kód tatistickej klasifikácie ekonomických èinností zamestnávate¾a pod¾a osobitného prepisu.4aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4aa znie:

nie odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna
zmluva vyieho stupòa a pre týchto zamestnávate¾ov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyieho
stupòa,.
6. V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Kolektívna zmluva vyieho stupòa je záväzná
pre zamestnávate¾ov v odvetví, na ktoré bola rozírená
záväznos tejto kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
veobecne záväzným právnym predpisom pod¾a § 7
ods. 1.
(4) Kolektívna zmluva vyieho stupòa je záväzná aj
pre zamestnávate¾a, ktorý nie je zdruený v organizácii
zamestnávate¾ov, ktorá kolektívnu zmluvu vyieho
stupòa uzavrela, ak zamestnávate¾ poiada zmluvné
strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyieho
stupòa a zmluvné strany s pristúpením súhlasia.
Zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
oznámia ministerstvu pristúpenie zamestnávate¾a ku
kolektívnej zmluve vyieho stupòa pod¾a prvej vety
v lehote najneskôr do 15 dní od pristúpenia tohto zamestnávate¾a ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa.
Pristúpenie zamestnávate¾a ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa sa na iados ministerstva oznamuje
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky..

4aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza tatistická klasifikácia ekonomických èinností NACE Revision 2
a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90
a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach tatistiky
(Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v.
EÚ L 97, 9. 4. 2008)..

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.

3. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Kolektívna zmluva vyieho stupòa obsahuje
oznaèenie odvetví, pre ktoré je uzatvorená, prièom sa
vychádza zo zoznamu zamestnávate¾ov, za ktorých je
uzatvorená. Oznaèením odvetvia pod¾a prvej vety je kód
tatistickej klasifikácie ekonomických èinností pod¾a
osobitného predpisu,4aa) a to na úrovni divízie alebo na
úrovni skupiny..

§ 7

4. V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová Kolektívne zmluvy sú záväzné nahrádzajú slovami Kolektívna zmluva
je záväzná.
5. V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:
a) zamestnávate¾ov zdruených v organizácii zamestnávate¾ov, ktorá kolektívnu zmluvu vyieho stupòa
uzavrela, ak kód tatistickej klasifikácie ekonomických èinností týchto zamestnávate¾ov na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako oznaèe-

7. V § 5 ods. 5 sa nad slovom organizovaní vypúa
odkaz 2.
8. § 7 a 7a znejú:

(1) Na spoloèný písomný návrh zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyieho stupòa alebo na písomný návrh jednej zmluvnej strany kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa a za podmienok ustanovených týmto zákonom
môe ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom rozíri záväznos kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa na vetkých zamestnávate¾ov v odvetví, v ktorom je táto kolektívna zmluva vyieho stupòa uzatvorená; predmetom návrhu na rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa môe by len niektoré
z odvetví, pre ktoré bola uzatvorená kolektívna zmluva
vyieho stupòa. Veobecne záväzný právny predpis
pod¾a prvej vety sa vyhlási uverejnením jeho úplného
znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo môe záväznos kolektívnej zmluvy
vyieho stupòa rozíri, len ak zamestnávatelia, na
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ktorých sa vzahuje kolektívna zmluva vyieho stupòa, ktorej záväznos sa navrhuje rozíri, zamestnávajú v odvetví, na ktoré sa navrhuje rozíri záväznos kolektívnej zmluvy vyieho stupòa, väèí poèet
zamestnancov ako zamestnávatelia zdruení v inej organizácii zamestnávate¾ov, ktorá v tom istom odvetví
uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyieho stupòa.
(3) Splnenie podmienky pod¾a odseku 2 sa posudzuje
k poslednému dòu kalendárneho tvrroka, ktorý
predchádza tvrroku, v ktorom bol podaný návrh na
rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa.
(4) Písomný návrh na rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa musí by podpísaný zmluvnou stranou alebo zmluvnými stranami na tej istej listine a musí obsahova
a) názov kolektívnej zmluvy vyieho stupòa, ktorej záväznos sa navrhuje rozíri,
b) oznaèenie odvetvia kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa, na ktoré sa navrhuje rozíri záväznos kolektívnej zmluvy vyieho stupòa,
c) poèet zamestnancov, na ktorých sa vzahuje kolektívna zmluva vyieho stupòa v odvetví, na ktoré sa
navrhuje rozíri záväznos kolektívnej zmluvy vyieho stupòa.
(5) Pri zisovaní údajov o poète zamestnancov pod¾a
odseku 4 písm. c) a údajov o poète zamestnancov, na
ktorých sa vzahuje iná kolektívna zmluva vyieho
stupòa, ktorú uzatvorila iná organizácia zamestnávate¾ov v tom istom odvetví, na ktoré sa navrhuje rozíri
záväznos kolektívnej zmluvy vyieho stupòa, postupuje ministerstvo pod¾a osobitného predpisu.4ab) Ak
v súlade s osobitným predpisom4ab) nie je moné ministerstvu poskytnú údaj o poète zamestnancov u zamestnávate¾a, na ktorého sa vzahuje kolektívna zmluva vyieho stupòa uzatvorená v odvetví, na ktoré sa
navrhuje rozíri záväznos kolektívnej zmluvy vyieho stupòa, je tento zamestnávate¾ povinný, na iados
ministerstva, písomne oznámi ministerstvu poèet svojich zamestnancov.
(6) Ak návrh na rozírenie záväznosti kolektívnej
zmluvy vyieho stupòa nespåòa náleitosti ustanovené v odseku 4, ministerstvo vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany odstráni nedostatky alebo doplni
návrh v urèenej lehote.
(7) Zmluvná strana alebo zmluvné strany, ktoré
predloili návrh na rozírenie záväznosti kolektívnej
zmluvy vyieho stupòa, môu vzia tento návrh spä
do 15 dní od jeho doruèenia.
(8) Návrh na rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy
vyieho stupòa mono poda ministerstvu najneskôr
es mesiacov pred uplynutím úèinnosti kolektívnej
zmluvy vyieho stupòa.
(9) Ministerstvo zverejní v Obchodnom vestníku návrh na rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa, ktorý na základe posúdenia trojstrannou
poradnou komisiou pod¾a odseku 10 spåòa náleitosti
ustanovené v odseku 4 a zároveò spåòa podmienky na
rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa pod¾a tohto zákona. Zamestnávate¾ v odvetví,
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na ktoré sa navrhuje rozíri záväznos kolektívnej
zmluvy vyieho stupòa, môe v lehote 30 dní odo dòa
zverejnenia návrhu na rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa v písomnej forme uplatni
námietky k tomuto návrhu.
(10) Na prerokovanie návrhu na rozírenie záväznosti
kolektívnej zmluvy vyieho stupòa a posúdenie námietok uplatnených zamestnávate¾mi k návrhu na rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
pod¾a odseku 9 ministerstvo zriadi trojstrannú poradnú komisiu pre rozirovanie záväznosti kolektívnej
zmluvy vyieho stupòa, v ktorej budú zastúpení v rovnakom poète aj zástupcovia odborových organizácií
a zástupcovia zamestnávate¾ských organizácií.
(11) Ak sa zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyieho stupòa, ktorej záväznos bola rozírená, poèas platnosti a úèinnosti takejto kolektívnej zmluvy dohodnú
na jej zmene alebo doplnení (ïalej len dodatok), ministerstvo bez návrhu rozíri veobecne záväzným
právnym predpisom pod¾a odseku 1 záväznos dodatku; na rozírenie dodatku sa vzahujú odseky 9 a 10.
(12) Rozírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa a dodatku je úèinné odo dòa nadobudnutia
úèinnosti veobecne záväzného právneho predpisu
pod¾a odseku 1.
§ 7a
Kolektívna zmluva vyieho stupòa rozírená veobecne záväzným právnym predpisom pod¾a § 7 ods. 1
sa nevzahuje na zamestnávate¾a,
a) na ktorého sa ku dòu úèinnosti rozírenia vzahuje
záväznos inej kolektívnej zmluvy vyieho stupòa,
b) ktorý je ku dòu úèinnosti rozírenia v úpadku pod¾a
osobitného predpisu,4ac)
c) ktorý je ku dòu úèinnosti rozírenia v likvidácii,
d) ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov pod¾a priemerného evidenèného poètu zamestnancov
vypoèítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci
kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozírenie nadobudlo úèinnos,
e) ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným
postihnutím4ad) z priemerného evidenèného poètu
zamestnancov vypoèítaného za kalendárny mesiac
predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom
rozírenie nadobudlo úèinnos,
f) ktorého postihla mimoriadna udalos pod¾a osobitného predpisu,4ae) ktorej následky ku dòu úèinnosti
rozírenia trvajú,
g) ktorý ku dòu úèinnosti rozírenia vykonáva podnikate¾skú èinnos po dobu kratiu ako 24 mesiacov,
ak nejde o právneho nástupcu iného zamestnávate¾a..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4ab a 4ae znejú:

4ab) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
4ac
) § 3 ods. 1 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ad
) § 40 ods. 8 Zákonníka práce.
4ae
) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov..
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9. V § 12 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a cestovné náhrady pod¾a osobitného
predpisu4d).

10. V § 13 ods. 7 sa za slovo odmeny vkladajú slová
a cestovných náhrad pod¾a osobitného predpisu4d).
Èl. II

Poznámka pod èiarou k odkazu 4d znie:

4d) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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565
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I

riadenia vlády Slovenskej republiky è. 315/2007 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 491/2007 Z.
z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 470/2008
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 èas A PO¼NÉ PLODINY a èas B ZELENINY vrátane nadpisov znejú:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007
Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení na-

„ýASġ A
POďNÉ PLODINY
I. REPY
1. Beta vulgaris L.

Repa cukrová

2. Beta vulgaris L.

Repa kĚmna

II. KęMNE PLODINY
3. Agrostis canina L.

Psinþek psí

4. Agrostis gigantea Roth

Psinþek obrovský

5. Agrostis stolonifera L.

Psinþek poplazový

6. Agrostis capillaris L.

Psinþek obyþajný tenuþký

7. Alopecurus pratensis L.

Psiarka lúþna

8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Ovsík obyþajný

9. Bromus catharticus Vahl

Stoklas preháĖavý

10. Bromus sitchensis Trin.

Stoklas sitkanský

11. Cynodon dactylon (L.) Pers.

Prstnatec obyþajný

12. Dactylis glomerata L.

Reznaþka laloþnatá

13. Festuca arundinacea Schreber

Kostrava trsteníkovitá
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14. Festuca filiformis Pourr.

Kostrava vláskovitá

15. Festuca ovina L.

Kostrava ovþia

16. Festuca pratensis Huds.

Kostrava lúþna

17. Festuca rubra L.

Kostrava þervená

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostrava drsnolistá

19. x Festulolium Asch. & Graebn.

Kostravovec

20. Lolium multiflorum Lam.
20.1

Mätonoh
jednoroþný

mnohokvetý

20.2

Mätonoh
taliansky

mnohokvetý

21. Lolium perenne L.

Mätonoh trváci

22. Lolium x boucheanum Kunth

Mätonoh hybridný

23. Phalaris aquatica L.

Lesknica

24. Phleum nodosum L.

Timotejka uzlatá

25. Phleum pratense L.

Timotejka lúþna

26. Poa annua L.

Lipnica roþná

27. Poa nemoralis L.

Lipnica hájna

28. Poa palustris L.

Lipnica moþiarna

29. Poa pratensis L.

Lipnica lúþna

30. Poa trivialis L.

Lipnica pospolitá

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Trojštet žltkastý

33. Hedysarum coronarium L.

Sekernica

34. Lotus corniculatus L.

ďadenec rožkatý

35. Lupinus albus L.

Lupina biela

36. Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

37. Lupinus luteus L.

Lupina žltá

38. Medicago lupulina L.

Lucerna ćatelinová

39. Medicago sativa L.

Lucerna siata

40. Medicago x varia T. Martyn

Lucerna menlivá

41. Onobrychis viciifolia Scop.

Viþenec vikolistý

42. Pisum sativum L. (partim.)

Hrach siaty vrátane pelušky

43. Trifolium alexandrinum L.

Ćatelina egyptská

44. Trifolium hybridum L.

Ćatelina hybridná

45. Trifolium incarnatum L.

Ćatelina purpurová
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46. Trifolium pratense L.

Ćatelina lúþna

47. Trifolium repens L.

Ćatelina plazivá

48. Trifolium resupinatum L.

Ćatelina obrátená

49. Trigonella foenum-graecum L.

Senovka grécka

50. Vicia faba L. (partim)

Bôb obyþajný

51. Vicia pannonica Crantz

Vika panónska

52. Vicia sativa L.

Vika siata

53. Vicia villosa Roth

Vika huĖatá

54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kvaka

55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Kel kuþeravý
Thell. var. viridis L.
56. Phacelia tanacetifolia Benth.

Facélia vratiþolistá

57. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rećkev siata olejná

III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
58. Arachis hypogea L.

Podzemnica olejná

59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Repica olejnatá

60. Brassica juncea (L.) Czern.

Kapusta sitinová

61. Brassica napus L. (partim)

Repka olejka

62. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch

Kapusta þierna

63. Cannabis sativa L.

Konopa siata

64. Carthamus tinctorius L.

Požlt farbiarsky

65. Carum carvi L.

Rasca lúþna

66. Gossypium spp.

Bavlník

67. Helianthus annuus L.

Slneþnica roþná

68. Linum usitatissimum L.

ďan siaty

69. Papaver somniferum L.

Mak siaty

70. Sinapis alba L.

Horþica biela

71. Glycine max (L.) Merrill

Sója fazuĐová

IV. OBILNINY
72. Avena nuda L.

Ovos nahý

73. Avena sativa L.

Ovos siaty

74. Avena strigosa Scherb.

Ovos hrebienkatý

75. Hordeum vulgare L.
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75.1

JaþmeĖ siaty – dvojradový

75.2

JaþmeĖ siaty – šesĢradový

76. Oryza sativa L.

Ryža siata

77. Phalaris canariensis L.

Lesknica kanárska

78. Secale cereale L.

Raž siata

79. Sorghum bicolor (L.) Moench

Cirok dvojfarebný

80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Cirok sudánsky

81. Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf Cirok dvojfarebný x Cirok
sudánsky
82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Tritikale

83. Triticum aestivum L.

Pšenica letná

84. Triticum durum Desf.

Pšenica tvrdá

85. Triticum spelta L.

Pšenica špaldová

86. Zea mays L.

Kukurica
siata
(okrem
cukrovej a pukancovej)

V. ZEMIAKY
87. Solanum tuberosum L.

Zemiak

ýASġ B
ZELENINY
1.

Allium cepa L.
1.1 skupina Aggregatum

Šalotka

1.2 skupina Cepa

CibuĐa a cibuĐa kuchynská
nakopená

2.

Allium fistulosum L.

CibuĐa zimná

3.

Allium porrum L.

Pór pestovaný

4.

Allium sativum L.

Cesnak kuchynský

5.

Allium schoenoprasum L.

Cesnak pažítkový (pažítka)

6.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

TrebuĐka voĖavá

7.

Apium graveolens L.
7.1

Zeler voĖavý stopkový

7.2

Zeler voĖavý buĐvový

8.

Asparagus officinalis L.

Asparágus
(špargĐa)

9.

Beta vulgaris L.

lekársky
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9.1

Repa obyþajná (cvikla)
vrátane cheltenhamskej

9.2

Repa
obyþajná
pravá
špenátová alebo zeleninová
(mangold)

10. Brassica oleracea L.
10.1

Kel kuþeravý

10.2

Karfiol

10.3

Brokolica

10.4

Kel ružiþkový

10.5

Kel hlávkový

10.6

Kapusta hlávková biela

10.7

Kapusta hlávková þervená

10.8

Kaleráb

11. Brassica rapa L.
11.1

Kapusta pekinská /þínska

11.2

Okrúhlica

12. Capsicum annuum L.

Paprika roþná

13. Cichorium endivia L.
13.1

ýakanka štrbáková
kuþeravá

pravá

13.2

ýakanka štrbáková
širokolistá

pravá

14. Cichorium intybus L.
14.1

ýakanka obyþajná

14.2

ýakanka obyþajná
listnatá (šalátová)

14.3

ýakanka obyþajná siata
cigóriová (priemyselná)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.

DyĖa þervená

16. Cucumis melo L.

Melón cukrový

siata

17. Cucumis sativus L.
17.1

Uhorka siata šalátová

17.2

Uhorka siata nakladaþka

18. Cucurbita maxima Duchesne

Tekvica obrovská

19. Cucurbita pepo L.

Tekvica obyþajná
(špargĐová)

pravá
alebo
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patizónová
20. Cynara cardunculus L.
20.1

Artiþoka kardová

20.2

Artiþoka zeleninová

21. Daucus carota L.
21.1

Mrkva obyþajná

21.2

Mrkva obyþajná kĚmna

22. Foeniculum vulgare Mill.

Fenikel obyþajný

23. Lactuca sativa L.

Šalát siaty

24. Lycopersicon esculentum Mill.

Rajþiak jedlý

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.

Petržlen záhradný

26. Phaseolus coccineus L.

FazuĐa šarlátová

27. Phaseolus vulgaris L.
27.1

FazuĐa záhradná kríþkovitá

27.2

FazuĐa záhradná tyþová

28. Pisum sativum L. (partim)
28.1

Hrach siaty pravý stržĖový

28.2

Hrach siaty pravý lúskavý

28.3

Hrach siaty pravý cukrový

29. Raphanus sativus L.
29.1

Rećkev
siata
(rećkovka)

29.2

Rećkev siata þierna

30. Rheum rhabarbarum L.

Rebarbora vlnitá

31. Scorzonera hispanica L.

Hadomor španielsky

32. Solanum melongena L.

ďuĐok
(baklažán)

33. Spinacia oleracea L.

Špenát siaty

34. Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valeriánka poĐná

35. Vicia faba L. (partim)

Bôb obyþajný

pravá

baklažánový

36. Zea mays L. (partim)
36.1

Kukurica siata cukrová

36.2

Kukurica siata pukancová“.
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2. Príloha è. 2 znie:

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 50/2007 Z. z.

DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE
HOSPODÁRSKEJ HODNOTY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE
I. REPY
1. Beta vulgaris L.

Repa cukrová

2. Beta vulgaris L.

Repa kĚmna

II. KęMNE PLODINY
3. Agrostis canina L.

Psinþek psí

4. Agrostis gigantea Roth

Psinþek obrovský

5. Agrostis stolonifera L.

Psinþek poplazový

6. Agrostis capillaris L.

Psinþek obyþajný tenuþký

7. Alopecurus pratensis L.

Psiarka lúþna

8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Ovsík obyþajný

9. Bromus catharticus Vahl

Stoklas preháĖavý

10. Bromus sitchensis Trin.

Stoklas sitkanský

11. Cynodon dactylon (L.) Pers.

Prstnatec obyþajný

12. Dactylis glomerata L.

Reznaþka laloþnatá

13. Festuca arundinacea Schreber

Kostrava trsteníkovitá

14. Festuca filiformis Pourr.

Kostrava vláskovitá

15. Festuca ovina L.

Kostrava ovþia

16. Festuca pratensis Huds.

Kostrava lúþna

17. Festuca rubra L.

Kostrava þervená

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostrava drsnolistá

19. x Festulolium Asch. & Graebn.

Kostravovec

20. Lolium multiflorum Lam.
20.1

Mätonoh
jednoroþný

mnohokvetý

20.2

Mätonoh
taliansky

mnohokvetý

21. Lolium perenne L.

Mätonoh trváci

22. Lolium x boucheanum Kunth

Mätonoh hybridný
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23. Phalaris aquatica L.

Lesknica

24. Phleum nodosum L.

Timotejka uzlatá

25. Phleum pratense L.

Timotejka lúþna

26. Poa annua L.

Lipnica roþná

27. Poa nemoralis L.

Lipnica hájna

28. Poa palustris L.

Lipnica moþiarna

29. Poa pratensis L.

Lipnica lúþna

30. Poa trivialis L.

Lipnica pospolitá

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Trojštet žltkastý

33. Hedysarum coronarium L.

Sekernica

34. Lotus corniculatus L.

ďadenec rožkatý

35. Lupinus albus L.

Lupina biela

36. Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

37. Lupinus luteus L.

Lupina žltá

38. Medicago lupulina L.

Lucerna ćatelinová

39. Medicago sativa L.

Lucerna siata

40. Medicago x varia T. Martyn

Lucerna menlivá

41. Onobrychis viciifolia Scop.

Viþenec vikolistý

42. Pisum sativum L. (partim.)

Hrach siaty vrátane pelušky

43. Trifolium alexandrinum L.

Ćatelina egyptská

44. Trifolium hybridum L.

Ćatelina hybridná

45. Trifolium incarnatum L.

Ćatelina purpurová

46. Trifolium pratense L.

Ćatelina lúþna

47. Trifolium repens L.

Ćatelina plazivá

48. Trifolium resupinatum L.

Ćatelina obrátená

49. Trigonella foenum-graecum L.

Senovka grécka

50. Vicia faba L. (partim)

Bôb obyþajný

51. Vicia pannonica Crantz

Vika panónska

52. Vicia sativa L.

Vika siata

53. Vicia villosa Roth

Vika huĖatá

54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kvaka

55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Kel kuþeravý
Thell. var. viridis L.
56. Phacelia tanacetifolia Benth.

Facélia vratiþolistá

57. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rećkev siata olejná
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III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
58. Arachis hypogea L.

Podzemnica olejná

59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Repica olejnatá

60. Brassica juncea (L.) Czern.

Kapusta sitinová

61. Brassica napus L. (partim)

Repka olejka

62. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch

Kapusta þierna

63. Cannabis sativa L.

Konopa siata

64. Carthamus tinctorius L.

Požlt farbiarsky

65. Carum carvi L.

Rasca lúþna

66. Gossypium spp.

Bavlník

67. Helianthus annuus L.

Slneþnica roþná

68. Linum usitatissimum L.

ďan siaty

69. Papaver somniferum L.

Mak siaty

70. Sinapis alba L.

Horþica biela

71. Glycine max (L.) Merrill

Sója fazuĐová

IV. OBILNINY
72. Avena nuda L.

Ovos nahý

73. Avena sativa L.

Ovos siaty

74. Avena strigosa Scherb.

Ovos hrebienkatý

75. Hordeum vulgare L.
75.1

JaþmeĖ siaty – dvojradový

75.2

JaþmeĖ siaty – šesĢradový

76. Oryza sativa L.

Ryža siata

77. Phalaris canariensis L.

Lesknica kanárska

78. Secale cereale L.

Raž siata

79. Sorghum bicolor (L.) Moench

Cirok dvojfarebný

80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Cirok sudánsky

81. Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf Cirok dvojfarebný x Cirok
sudánsky
82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Tritikale

83. Triticum aestivum L.

Pšenica letná

84. Triticum durum Desf.

Pšenica tvrdá

85. Triticum spelta L.

Pšenica špaldová
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Kukurica
siata
(okrem
cukrovej a pukancovej)

V. ZEMIAKY
87. Solanum tuberosum L.

Zemiak

VI. ZELENINY
88. Cichorium intybus L.

ýakanka obyþajná siata
cigóriová (priemyselná)

VII. OSTATNÉ DRUHY
89. Vitis

Viniþ hroznorodý

90. Humulus lupulus

ChmeĐ“.

3. V prílohe þ. 3 þasti A POďNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:
„1. Skúšky DUS sa vykonávajú podĐa protokolov na urþenie odlišnosti, vyrovnanosti
a stálosti Úradu Spoloþenstva pre odrody rastlín (ćalej len „protokol CPVO“) pri týchto
druhoch poĐnohospodárskych plodín:
a) poĐné plodiny
hrach siaty

TP 7/1 zo 6. 11. 2003

bôb obyþajný

TP bôb obyþajný/1 z 25. 3. 2004

repka olejka

TP 36/1 z 25. 3. 2004

slneþnica roþná

TP 81/1 z 31. 10. 2002

Đan siaty

TP 57/1 z 21. 3. 2007

ovos nahý

TP 20/1 zo 6. 11. 2003

ovos siaty

TP 20/1 zo 6. 11. 2003

jaþmeĖ siaty

TP 19/2 zo 6. 11. 2003

ryža siata

TP 16/1 z 18. 11. 2004

raž siata

TP 58/1 z 31. 10. 2002

tritikale

TP 121/2 z 22. 1. 2007

pšenica letná

TP 3/3 zo 6. 11. 2003

pšenica tvrdá

TP 120/2 zo 6. 11. 2003

kukurica siata

TP 2/2 z 15. 11. 2001

zemiak

TP 23/2 z 1. 12. 2005
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b) zeleniny
cibuĐa a cibuĐa kuchynská nakopená

TP 46/2 z 1. 4. 2009

šalotka

TP 46/2 z 1. 4. 2009

pór pestovaný

TP 85/2 z 1. 4. 2009

cesnak kuchynský

TP 162/1 z 25. 3. 2004

cesnak pažítkový (pažítka)

TP 198/1 z 1. 4. 2009

zeler voĖavý stopkový

TP 82/1 z 13. 3. 2008

zeler voĖavý buĐvový

TP 74/1 z 13. 3. 2008

asparágus lekárky (špargĐa)

TP 130/1 z 27. 3. 2002

repa
obyþajná
cheltenhamskej

(cvikla)

vrátane

TP 60/1 z 1. 4. 2009

karfiol

TP 45/1 z 15. 11. 2001

brokolica

TP 151/2 z 21. 3. 2007

kel ružiþkový

TP 54/2 z 1. 12. 2005

kel hlávkový, biela kapusta, þervená
kapusta

TP 48/2 z 1. 12. 2005

kaleráb

TP 65/1 z 25. 3. 2004

kapusta pekinská / þínska

TP 105/1 z 13. 3. 2008

paprika roþná

TP 76/2 z 21. 3. 2007

þakanka štrbáková
a širokolistá

pravá

kuþeravá

þakanka obyþajná
þakanka
obyþajná
(priemyselná)

TP 118/2 z 1. 12. 2005
TP 173/1 z 25. 3. 2004

siata

cigóriová

TP 172/2 z 1. 12. 2005

dyĖa þervená

TP 142/1 z 21. 3. 2007

melón cukrový

TP 104/2 z 21. 3. 2007

uhorka siata šalátová a uhorka nakladaþka

TP 61/2 z 13. 3. 2008

tekvica obyþajná pravá (špargĐová) alebo
patizónová

TP 119/1 z 25. 3. 2004

artiþoka kardová a artiþoka zeleninová

TP 184/1 z 25. 3. 2004

mrkva obyþajná a mrkva kĚmna

TP 49/3 z 13. 3. 2008

fenikel obyþajný

TP 183/1 z 25. 3. 2004

šalát siaty

TP 13/4 z 1. 4. 2009
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rajþiak jedlý

TP 44/3 z 21. 3. 2007

petržlen záhradný

TP 136/1 z 21. 3. 2007

fazuĐa šarlátová

TP 9/1 z 21. 3. 2007

fazuĐa záhradná
záhradná tyþová

kríþkovitá

a fazuĐa
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TP 12/3 z 1. 4. 2009

hrach siaty pravý stržĖový, hrach siaty
pravý lúskavý a hrach siaty pravý cukrový

TP 7/1 zo 6. 11. 2003

rećkev siata pravá (rećkovka)

TP 64/1 z 27. 3. 2002

ĐuĐok baklažánový (baklažán)

TP 117/1 z 13. 3. 2008

špenát siaty

TP 55/2 z 13. 3. 2008

valeriánka poĐná

TP 75/2 z 21. 3. 2007

bôb obyþajný

TP bôb obyþajný/1 z 25. 3. 2004

kukurica siata cukrová a kukurica siata
pukancová

TP 2/2 z 15. 11. 2001

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podĐa metodík na urþenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti
Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ćalej len „metodika UPOV“) pri
týchto druhoch poĐnohospodárskych plodín:
a) poĐné plodiny
repa kĚmna

TG/150/3 zo 4. 11. 1994

psinþek psí

TG/30/6 z 12. 10. 1990

psinþek obrovský

TG/30/6 z 12. 10. 1990

psinþek poplazový

TG/30/6 z 12. 10. 1990

psinþek obyþajný tenuþký

TG/30/6 z 12. 10. 1990

stoklas preháĖavý

TG/180/3 zo 4. 4. 2001

stoklas sitkanský

TG/180/3 zo 4. 4. 2001

reznaþka laloþnatá

TG/31/8 zo 17. 4. 2002

kostrava trsteníkovitá

TG/39/8 zo 17. 4. 2002

kostrava vláskovitá

TG/67/5 z 5. 4. 2006

kostrava ovþia

TG/67/5 z 5. 4. 2006

kostrava lúþna

TG/39/8 zo 17. 4. 2002

kostrava þervená

TG/67/5 z 5. 4. 2006

kostrava drsnolistá

TG/67/5 z 5. 4. 2006
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mätonoh mnohokvetý

TG/4/8 z 5. 4. 2006

mätonoh trváci

TG/4/8 z 5. 4. 2006

mätonoh hybridný

TG/4/8 z 5. 4. 2006

timotejka uzlatá

TG/34/6 zo 7. 11. 1984

timotejka lúþna

TG/34/6 zo 7. 11. 1984

lipnica lúþna

TG/33/6 z 12. 10. 1990

lupina biela

TG/66/4 z 31. 3. 2004

lupina úzkolistá

TG/66/4 z 31. 3. 2004

lupina žltá

TG/66/4 z 31. 3. 2004

lucerna siata

TG/6/5 zo 6. 4. 2005

lucerna menlivá

TG/6/5 zo 6. 4. 2005

ćatelina lúþna

TG/5/7 zo 4. 4. 2001

ćatelina plazivá

TG/38/7 z 9. 4. 2003

vika siata

TG/32/6 z 21. 10. 1988

kvaka

TG/89/6 zo 4. 4. 2001

rećkev siata olejná

TG/178/3 zo 4. 4. 2001

podzemnica olejná

TG/93/3 z 13. 11. 1985

repica olejnatá

TG/185/3 zo 17. 4. 2002

požlt farbiarsky

TG/134/3 z 12. 10. 1990

bavlník

TG/88/6 zo 4. 4. 2001

mak siaty

TG/166/3 z 24. 3. 1999

horþica biela

TG/179/3 zo 4. 4. 2001

sója fazuĐová

TG/80/6 z 1. 4. 1998

cirok dvojfarebný

TG/122/3 zo 6. 10. 1989

b) zeleniny
cibuĐa zimná

TG/161/3 z 1. 4. 1998

repa obyþajná pravá špenátová alebo
zeleninová (mangold)

TG/106/4 z 31. 3. 2004

kel kuþeravý

TG/90/6 z 31. 3. 2004

okrúhlica

TG/37/10 zo 4. 4. 2001

þakanka obyþajná siata listnatá (šalátová)

TG/154/3 z 18. 10. 1996

tekvica obrovská

TG/155/4 z 28. 3. 2007
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rećkev siata þierna

TG/63/6 z 24. 3. 1999

rebarbora vlnitá

TG/62/6 z 24. 3. 1999

hadomor španielsky

TG/116/3 z 21. 10. 1988“.

4. Príloha è. 4 sa dopåòa estnástym a sedemnástym
bodom, ktoré znejú:
16. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009,
ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady
66/401/EHS,
66/402/EHS,
2002/55/ES
a 2002/57/ES, pokia¾ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a urèité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS
a 2002/57/ES vzh¾adom na vývoj vedeckých
a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166,
27. 6. 2009).
17. Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta
2009, ktorou sa menia a dopåòajú smernice

2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na úèely èlánku 7
smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia by splnené ako minimum pri skúkach, a minimálnych podmienok na
skúanie urèitých odrôd po¾nohospodárskych
rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ
L 202, 4. 8. 2009)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2010.

Robert Fico v. r.
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566
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 299/2007 Z. z.
o úprave osobných poitkov poskytovaných duchovným cirkví
a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 2 zákona
è. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpeèení cirkví
a náboenských spoloèností tátom v znení zákona
è. 467/2005 Z. z. nariaïuje:
Èl. I

Z. z. o úprave osobných poitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboenských spoloèností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 610/2007 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 611/2008
Z. z. sa mení takto:
Príloha è. 1 znie:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 299/2007
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesaène

Platový
stupeò

Zapoèítate¾ná
doba vykonávania
duchovenskej
èinnosti v rokoch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

do 3
od 3 do 6
od 6 do 9
od 9 do 12
od 12 do 15
od 15 do 18
od 18 do 21
od 21 do 24
od 24 do 27
od 27 do 30
nad 30

Stupnica základných platov pod¾a zaradenia do skupiny
a zapoèítate¾nej doby vykonávania duchovenskej èinnosti
Skupina
A
B
C
D
E
F
G
251,33
276,34
305,11
337,68
373,65
413,02
457,42
261,91
288,58
318,68
352,04
390,12
431,62
476,86
272,97
300,43
331,75
366,48
406,22
450,22
496,77
283,52
312,31
345,71
380,83
422,34
468,86
517,50
294,53
324,54
359,24
396,11
439,23
486,62
537,85
305,93
336,43
373,18
410,93
456,17
504,81
558,13
317,37
348,66
386,76
426,53
473,10
522,56
578,42
328,82
360,53
400,74
442,17
489,56
540,78
599,18
340,23
373,18
414,71
457,85
506,49
559,40
619,92
351,66
385,92
428,22
473,49
523,43
578,05
640,62
363,48
398,20
442,17
489,17
540,35
597,07
662,64

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2010.

Robert Fico v. r.
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567
VYHLÁKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa vykonáva zákon è. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len úrad) pod¾a § 53 zákona
è. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ïalej len
zákon) ustanovuje:
§1
Podrobnosti o náleitostiach
prihláky ochrannej známky
(1) V prihláke ochrannej známky (ïalej len prihláka) sa uvedie,
a) èi ide o slovné, obrazové, kombinované alebo trojrozmerné oznaèenie; ak ide o slovné oznaèenie, ktoré
obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme,
aj ich prepis v latinskom písme,
b) èi sa oznaèenie prihlasuje v èiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj
slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich èíselné
kódy vrátane názvu pouitej vzorkovnice farieb,
c) adresa pre doruèovanie, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu alebo so sídlom fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá prihláku podáva (ïalej len
prihlasovate¾), alebo s adresou trvalého pobytu,
adresou miesta podnikania alebo so sídlom jej zástupcu.
(2) Identifikaènými údajmi prihlasovate¾a pod¾a § 24
ods. 2 písm. b) zákona sa rozumejú meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovate¾om fyzická
osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je prihlasovate¾om právnická osoba.
(3) Identifikaènými údajmi zástupcu prihlasovate¾a
pod¾a § 24 ods. 2 písm. c) zákona sa rozumejú meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
(4) Identifikaènými údajmi èlena zdruenia pod¾a
§ 44 ods. 2 písm. b) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je èlenom zdruenia fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je
èlenom zdruenia právnická osoba.
(5) Ak prihlasovate¾ uplatòuje právo prednosti pod¾a
§ 26 ods. 1 písm. b) zákona, uvedie sa v prihláke aj èíslo zápisu, ak bola ochranná známka zapísaná.
(6) K prihláke obsahujúcej iné ako slovné oznaèenie

v benom písme sa priloia dve zrete¾né vyobrazenia
oznaèenia vhodné na reprodukciu s rozmermi najviac
8 cm x 8 cm.
(7) Ak z ploného vyobrazenia nie sú zrejmé podrobnosti trojrozmerného oznaèenia, k prihláke sa priloí
aj ïalie vyobrazenie umoòujúce jasné rozlíenie podrobností oznaèenia alebo jeho slovný opis, prípadne
jeho vzorka.
(8) Ak je podaná iados o zápis medzinárodnej
ochrannej známky do registra ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duevného
vlastníctva pod¾a § 46 zákona, k iadosti sa priloí aj
preklad zoznamu tovarov alebo sluieb do francúzskeho jazyka.
(9) Prihláke sa na úrade pridelí spisová znaèka, vyznaèí sa dátum jej podania a prihlasovate¾ovi sa vydá
potvrdenie o podaní prihláky.
§2
Podrobnosti o náleitostiach iadosti
o úpravu oznaèenia
(1) iados o úpravu oznaèenia alebo ochrannej
známky pod¾a § 27 ods. 1 a 4 zákona obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky,
c) nové znenie alebo vyobrazenie oznaèenia alebo
ochrannej známky,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je prihlasovate¾ alebo majite¾
ochrannej známky zastúpený,
e) opis poadovanej zmeny.
(2) K iadosti o úpravu oznaèenia alebo ochrannej
známky, ktoré obsahujú iné ako slovné oznaèenie
v benom písme, sa priloia dve zrete¾né vyobrazenia
oznaèenia vhodné na reprodukciu s rozmermi najviac
8 cm x 8 cm.
(3) Prílohou k iadosti o úpravu oznaèenia alebo
ochrannej známky je doklad, ktorý potvrdzuje zmenu
v údajoch pod¾a § 27 ods. 1 zákona.
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(4) iados o zúenie zoznamu tovarov alebo sluieb
pod¾a § 27 ods. 2 a 4 zákona obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky,
c) zúený zoznam tovarov alebo sluieb uvedených
v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu
s prísluným èíslom triedy tejto klasifikácie,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je prihlasovate¾ alebo majite¾
ochrannej známky zastúpený.
§3
Podrobnosti o náleitostiach pripomienok
proti zápisu oznaèenia do registra
ochranných známok úradu
(1) Pripomienky proti zápisu oznaèenia do registra
ochranných známok úradu (ïalej len register) obsahujú
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva pripomienky,
b) spisovú znaèku prihláky, proti ktorej pripomienky
smerujú,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva pripomienky, zastúpená,
d) odôvodnenie pripomienok, prípadne dôkazy, o ktoré
sa odôvodnenie pripomienok opiera.
(2) Pripomienky proti zápisu oznaèenia do registra
vrátane dôkazov sa podávajú v dvoch vyhotoveniach.
§4
Podrobnosti o náleitostiach námietok
proti zápisu oznaèenia do registra
(1) Námietky proti zápisu oznaèenia do registra obsahujú
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva námietky (ïalej len namietate¾),
b) spisovú znaèku prihláky, proti ktorej námietky
smerujú, a deò jej zverejnenia,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je namietate¾ zastúpený,
d) oznaèenie tovarov alebo sluieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried pod¾a medzinárodnej klasifikácie1) alebo údaj, e sa námietky týka1
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jú vetkých tovarov alebo sluieb uvedených v prihláke,
e) odôvodnenie námietok,
f) návrh, ako sa má o prihláke rozhodnú,
g) dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera.
(2) Námietky proti zápisu oznaèenia do registra vrátane dôkazov sa podávajú v dvoch vyhotoveniach.
§5
Podrobnosti o údajoch zapisovaných
do registra a zverejòovaných vo Vestníku Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1) Do registra sa zapisuje
a) èíslo zápisu ochrannej známky,
b) dátum podania prihláky alebo aj údaje o vzniku
práva prednosti, prípadne práva seniority,
c) dátum zverejnenia prihláky vo Vestníku Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len vestník),
d) dátum zápisu ochrannej známky do registra,
e) spisová znaèka prihláky,
f) znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky; ak
ochranná známka obsahuje slovné prvky v inom ako
latinskom písme, zapíe sa aj ich prepis v latinskom
písme,
g) údaj, èi je ochranná známka v èiernobielom alebo vo
farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie,
aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich èíselné
kódy vrátane názvu pouitej vzorkovnice farieb,
h) trieda medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov ochrannej známky,
i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majite¾a ochrannej
známky,
j) druh ochrannej známky,
k) zoznam tovarov alebo sluieb, pre ktoré je ochranná
známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom
triedy tejto klasifikácie,
l) dátum obnovy zápisu ochrannej známky,
m) medzinárodný zápis ochrannej známky,
n) zoznam èlenov zdruenia pod¾a zmluvy o pouívaní
kolektívnej ochrannej známky,
o) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu majite¾a ochrannej známky, ak je
zastúpený,
p) zruenie ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej
známky za neplatnú alebo iný zánik ochrannej
známky vrátane vzdania sa ochrannej známky.
(2) Do registra sa zapisuje aj
a) úprava oznaèenia alebo ochrannej známky,
b) zúenie zoznamu tovarov alebo sluieb, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí

) 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 è. 77/1985 Zb.).
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tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom triedy tejto klasifikácie,
zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu
alebo obchodného mena alebo názvu a sídla prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky,
zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu
alebo adresy miesta podnikania, ak nie je zhodná
s adresou trvalého pobytu, alebo obchodného mena
alebo názvu a sídla zástupcu majite¾a ochrannej
známky, ak je zastúpený,
zmena zoznamu èlenov zdruenia pod¾a zmluvy
o pouívaní kolektívnej ochrannej známky,
údaje o prevode a prechode ochrannej známky vrátane údajov uvedených v § 9 ods. 1 písm. c), pri prevode aj dátum uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 9
ods. 2,
údaje o licenènej zmluve uvedené v § 10 ods. 3
písm. c) a f),
zriadenie a zánik záloného práva na ochrannú
známku vrátane údajov uvedených v § 11 ods. 1
písm. c),
ïalie údaje, ak tak ustanovuje táto vyhláka alebo
osobitný predpis.

z registra obsahuje údaje platné ku dòu vydania výpisu
z registra.

(3) Pri zverejnení prihláky pod¾a § 28 ods. 5 zákona
sa vo vestníku uvedie
a) spisová znaèka prihláky,
b) dátum podania prihláky a údaje o vzniku práva
prednosti, ak sa uplatòuje,
c) znenie alebo vyobrazenie oznaèenia,
d) zoznam tovarov alebo sluieb, pre ktoré má by
oznaèenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom
triedy tejto klasifikácie,
e) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovate¾a,
f) meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov
zástupcu prihlasovate¾a.
(4) Po zápise ochrannej známky do registra sa vo vestníku zverejnia údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a e)
a zmeny týkajúce sa základných údajov, ku ktorým dolo po zápise ochrannej známky do registra.

iados o zápis zmeny obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky
do registra obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky,
c) nový názov alebo obchodné meno a sídlo alebo nové
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky, ktoré má
by zapísané do registra,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je prihlasovate¾ alebo majite¾
ochrannej známky zastúpený.

§6

§8

Podrobnosti o náleitostiach osvedèenia,
druhopisu osvedèenia, výpisu z registra
a dokladu o vzniku práva prednosti

Podrobnosti o náleitostiach iadosti o zápis
zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

(1) V osvedèení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú údaje pod¾a § 5 ods. 1. O zmenách v zápise ochrannej známky do registra, ku ktorým dolo po
vydaní osvedèenia, sa majite¾ovi ochrannej známky
vydá dodatok k osvedèeniu.
(2) Na iados majite¾a ochrannej známky sa vydá
druhopis osvedèenia o zápise ochrannej známky do registra a o dodatkoch k osvedèeniu.
(3) Na iados sa vydá výpis z registra alebo výpis
z údajov o prihláke kadému, kto o to poiada. Výpis

(4) Na iados prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky sa vydá doklad o vzniku práva prednosti,
ktorý obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky,
c) znenie alebo vyobrazenie oznaèenia alebo ochrannej
známky,
d) zoznam tovarov alebo sluieb uvedených v poradí
tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom triedy tejto klasifikácie, pre ktoré je
oznaèenie alebo ochranná známka zapísaná,
e) dátum podania prihláky.
§7
Podrobnosti o náleitostiach iadosti
o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla alebo
mena, priezviska a adresy trvalého pobytu

iados o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu v konaní o prihláke alebo v konaní o ochrannej
známke zapísanej do registra obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovate¾a alebo majite¾a ochrannej známky,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu,
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d) plnomocenstvo udelené zástupcovi; v prípade zmeny
zástupcu aj zruenie plnomocenstva pre skôr zapísaného zástupcu.
§9
Podrobnosti o náleitostiach iadosti
o zápis prevodu alebo prechodu
ochrannej známky do registra
(1) iados o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majite¾a ochrannej
známky,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdate¾a
ochrannej známky,
d) vyjadrenie, èi sa ochranná známka prevádza alebo èi
ochranná známka prechádza pre vetky tovary alebo
sluby, pre ktoré je zapísaná, alebo len pre niektoré
z nich; ak sa ochranná známka prevádza alebo
ochranná známka prechádza len pre niektoré tovary
alebo sluby, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich
zoznam v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1)
spolu s prísluným èíslom triedy tejto klasifikácie
a zároveò sa uvedie zoznam tovarov a sluieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom triedy tejto klasifikácie tej èasti tovarov
a sluieb, pre ktorú sa ochranná známka neprevádza alebo neprechádza,
e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je iadate¾ o prevod alebo prechod ochrannej známky zastúpený.
(2) K iadosti o zápis prevodu ochrannej známky sa
priloí zmluva o prevode, jej úradne overená kópia,
úradne overený výòatok zo zmluvy o prevode preukazujúci zmenu majite¾a ochrannej známky alebo iný doklad preukazujúci zmenu majite¾a ochrannej známky.
(3) K iadosti o zápis prechodu ochrannej známky sa
priloí doklad preukazujúci prechod ochrannej známky pod¾a osobitných predpisov.2)
(4) Pri iadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv
z prihláky sa primerane pouijú odseky 1 a 3.
(5) K iadosti o zápis zmeny majite¾a ochrannej
známky pod¾a § 19 zákona sa priloí rovnopis rozhodnutia súdu vo veci zmeny majite¾a ochrannej známky
opatrený dolokou právoplatnosti alebo jeho úradne
overená kópia.
(6) K iadosti o zápis zmeny v zozname èlenov zdruenia pod¾a § 44 ods. 3 zákona sa priloí doklad preukazujúci zmenu zmluvy o pouívaní kolektívnej ochrannej známky.
2
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§ 10
Podrobnosti o náleitostiach iadosti o zápis
licenènej zmluvy do registra a podrobnosti
o náleitostiach vyhlásenia o existencii
licenènej zmluvy
(1) iados o zápis licenènej zmluvy do registra obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá iada
o zápis licenènej zmluvy do registra,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá iada o zápis licenènej zmluvy do registra, zastúpená,
d) údaj o type licencie,
e) údaj, èi sa licencia poskytuje pre vetky tovary alebo
sluby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa licencia poskytuje
len pre niektoré tovary alebo sluby, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo sluieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom triedy
tejto klasifikácie,
f) dátum uzatvorenia licenènej zmluvy, prípadne aj
dátum zániku licenènej zmluvy.
(2) K iadosti o zápis licenènej zmluvy do registra sa
priloí úradne overený výòatok z licenènej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenènej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenènej zmluvy podpísané zmluvnými
stranami tejto licenènej zmluvy.
(3) Vyhlásenie o existencii licenènej zmluvy obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majite¾a ochrannej
známky,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdate¾a licencie na ochrannú známku,
d) údaj o type licencie,
e) údaj, èi sa licencia poskytuje pre vetky tovary alebo
sluby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa licencia poskytuje
len pre niektoré tovary alebo sluby, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo sluieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s prísluným èíslom triedy
tejto klasifikácie,
f) dátum uzatvorenia licenènej zmluvy, prípadne aj
dátum zániku licenènej zmluvy.

) Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov, § 460 a 487 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích
predpisov, § 12 a 17 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov.
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§ 11
Podrobnosti o náleitostiach iadosti o zápis
záloného práva na ochrannú známku do registra
(1) iados o zápis záloného práva na ochrannú
známku do registra obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majite¾a ochrannej
známky,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo záloného verite¾a,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je záloný verite¾ zastúpený.
(2) K iadosti o zápis záloného práva na ochrannú
známku do registra sa priloí zmluva o zriadení záloného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený dolokou právoplatnosti alebo jeho úradne overená kópia, alebo iný doklad preukazujúci vznik, zmenu alebo
zánik záloného práva.
§ 12
Podrobnosti o náleitostiach iadosti
o obnovu zápisu ochrannej známky
(1) iados o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majite¾a ochrannej
známky alebo záloného verite¾a,
c) vyhlásenie, e sa iada o obnovu zápisu ochrannej
známky,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je majite¾ ochrannej známky
alebo záloný verite¾ zastúpený.
(2) V prípade iadosti pod¾a § 22 ods. 5 zákona sa
uvedú aj údaje pod¾a § 2 ods. 4 písm. c).
§ 13
Podrobnosti o náleitostiach návrhu
na zruenie ochrannej známky
(1) Návrh na zruenie ochrannej známky (ïalej len
návrh na zruenie) obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na zruenie,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo ad-

d)
e)
f)
g)
h)
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resu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na
zruenie, zastúpená,
oznaèenie tovarov alebo sluieb, ktorých sa návrh na
zruenie týka, alebo údaj, e sa návrh na zruenie
týka vetkých tovarov a sluieb,
odôvodnenie návrhu na zruenie,
návrh, ako sa má vo veci rozhodnú,
dôkazy, o ktoré sa návrh na zruenie opiera,
v prípade návrhu na zruenie medzinárodnej
ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky
preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.

(2) Návrh na zruenie vrátane dôkazov sa podáva
v dvoch vyhotoveniach.
(3) K návrhu na zruenie pod¾a § 34 ods. 2 zákona sa
priloí rovnopis rozhodnutia súdu opatrený dolokou
právoplatnosti, pod¾a ktorého ochranná známka poruuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do dobrej
povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zasahuje
do starích práv k autorskému dielu alebo pouívanie
ochrannej známky je zakázané ako nekalé súané konanie, alebo úradne overená kópia takéhoto rozhodnutia súdu.
§ 14
Podrobnosti o náleitostiach návrhu
na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1) Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje
a) spisovú znaèku prihláky alebo èíslo zápisu ochrannej známky,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou
trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, zastúpená,
d) oznaèenie tovarov alebo sluieb, ktorých sa návrh na
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka, alebo údaj, e sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka vetkých tovarov alebo sluieb,
e) odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
f) návrh, ako sa má vo veci rozhodnú,
g) dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej
známky za neplatnú opiera,
h) v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej
republiky preklad tohto návrhu do anglického alebo
francúzskeho jazyka.

Strana 4396

Zbierka zákonov è. 567/2009

Èiastka 193

§ 17

(2) Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vrátane dôkazov sa podáva v dvoch vyhotoveniach.

Spoloèné ustanovenie

§ 15
Podrobnosti o náleitostiach rozkladu
Rozklad a odôvodnenie pod¾a § 40 ods. 3 zákona vrátane dôkazov sa podáva v dvoch vyhotoveniach.

Ak je podanie na úrad vykonané prostredníctvom
elektronických prostriedkov a je podpísané elektronickým podpisom,3) ustanovenia o poète vyhotovení sa nepouijú.

§ 16

§ 18

Podrobnosti o vedení spisu
O prihláke a o ochrannej známke sa vedie osobitný
spis, ktorý obsahuje vetky podania, správy a rozhodnutia úradu.

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

v z. Ján Bachratý v. r.

3

) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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