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ZÁKON
zo 6. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch
a o doplnení zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch
a o doplnení zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 219/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slová vojnového veterána vkladá èiarka a slová vojnového veterána in memoriam.
2. V nadpise § 2 sa za slovo veterán vkladajú slová
a vojnový veterán in memoriam.
3. V § 2 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a sa vypúa.

c) údaje o zosnulej osobe
1. titul, meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu
úmrtného listu,
4. dosiahnutú vojenskú hodnos a
5. tátne obèianstvo.
(4) Ak iados o priznanie postavenia vojnového veterána in memoriam podá súèasne viac blízkych osôb zosnulej osoby pri rovnakom stupni príbuzenstva,8a) dekrét vojnového veterána in memoriam sa vydá iba tej
blízkej osobe pod¾a odseku 2, ktorej iados bola doruèená skôr.
(5) Ak ministerstvo prizná postavenie vojnového veterána in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby
dekrét vojnového veterána in memoriam pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe è. 2.

4. § 2 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní èinností
uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, mono prizna
postavenie vojnového veterána in memoriam..

(6) Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam do iestich mesiacov od
zaèatia konania pod¾a odseku 1..

5. V nadpise § 3 sa slovo priznanie nahrádza slovom
priznaní.

8a) § 117 Obèianskeho zákonníka..

6. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Konanie o priznaní postavenia
vojnového veterána in memoriam
(1) Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam sa zaèína na základe
a) podnetu ministerstva, ak sa na zosnulú osobu vzahuje § 2 ods. 2, alebo
b) iadosti blízkej osoby zosnulej osoby, ak sa na zosnulú osobu vzahuje § 2 ods. 2 písm. b) a d).
(2) Na úèely tohto zákona blízkou osobou zosnulej
osoby je jej
a) manel (manelka),
b) diea alebo
c) súrodenec.
(3) iados pod¾a odseku 1 písm. b) obsahuje
a) titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoruèný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,
b) uvedenie príbuzenského vzahu blízkej osoby k zosnulej osobe,

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
7. § 5 vrátane nadpisu znie:
Ministerstvo
§5
Ministerstvo
a) rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána
a vojnového veterána in memoriam,
b) vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,
c) vydáva preukazy vojnovým veteránom a dekréty
blízkym osobám vojnových veteránov in memoriam,
d) zabezpeèuje starostlivos o vojnových veteránov
pod¾a § 6,
e) usporadúva podujatia vojnových veteránov a pod¾a
rozhodnutia ministra zabezpeèuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto
podujatia..
8. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Èiastka 28

Zbierka zákonov è. 58/2009

§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. apríla 2009
(1) Úèastník protikomunistického odboja, ktorému
bolo priznané postavenie vojnového veterána pred 1.
aprílom 2009, toto postavenie stráca.
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(2) Ak bol úèastníkovi protikomunistického odboja
vydaný preukaz vojnového veterána pod¾a § 3 ods. 4,
tento preukaz stráca platnos..
9. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. l a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá znie:

V Bratislave

VZOR

þíslo:

dátum a miesto narodenia

.................................................................

vojenská hodnosĢ, titul, meno a priezvisko

...........................................................................................

Za Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky

POSTAVENIE VOJNOVÉHO VETERÁNA IN MEMORIAM

priznáva

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DEKRÉT

Príloha è. 2
k zákonu è. 463/2003 Z. z.
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Èl. II
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 463/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 592/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona
è. 449/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 69 ods. 8 sa nad slovom veteránov umiestòuje odkaz 33f a na konci sa pripájajú tieto slová: a veteránov protikomunistického odboja.33g).
Poznámky pod èiarou k odkazom 33f a 33g znejú:

33f) § 2 zákona è. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
33g
) § 10 ods. 2 zákona è. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom
odboji v znení zákona è. 58/2009 Z. z..

2. V § 69 sa odsek 9 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveò policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberate¾om dôchodku z výsluhového zabezpeèenia, jeho
manelku (manela) a nezaopatrené diea..
3. § 70 ods. 1 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) veteránovi protikomunistického odboja..
4. V § 70 ods. 5 sa za slovo veterán vkladajú slová
alebo veterán protikomunistického odboja a za slovo
zároveò sa vkladá slovo policajtom,.
Èl. III
Zákon è. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov
o èinnosti bezpeènostných zloiek tátu 1939  1989
a o zaloení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona è. 110/2003 Z. z., zákona è. 610/2004 Z. z., zákona
è. 309/2005 Z. z. a zákona è. 219/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 1 písm. j) sa slovo rozhoduje nahrádza
slovom rozhodova.
2. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) rozhodova o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického odboja in memoriam a vydáva preukaz veterána
protikomunistického odboja a preukaz veterána
protikomunistického odboja in memoriam.2aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) § 10 ods. 2 a § 11b ods. 3 zákona è. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona è. 58/2009 Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúa odkaz 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
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2. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Úèastníkovi protikomunistického odboja pod¾a
§ 6 prináleí postavenie veterána protikomunistického
odboja; Ústav pamäti národa mu vydá preukaz veterána protikomunistického odboja..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
3. V § 11 ods. 1 sa slovo Úrad nahrádza slovom Ústav.
4. V § 11 sa vypúa odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
5. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 11a
Starostlivos o veterána
protikomunistického odboja
(1) Ústav pamäti národa je povinný na zabezpeèenie
poskytovania starostlivosti o veterána protikomunistického odboja do 30 dní od priznania postavenia veterána protikomunistického odboja písomne oznámi
Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia tieto údaje:
a) titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresu jeho trvalého pobytu,
d) dátum vydania preukazu veterána protikomunistického odboja.
(2) Veteránovi protikomunistického odboja mono na
základe jeho iadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia poskytnú rekreaènú starostlivos a kúpe¾nú starostlivos pod¾a osobitného predpisu.7a)
§ 11b
Konanie o priznaní postavenia veterána
protikomunistického odboja in memoriam
(1) Postavenie veterána protikomunistického odboja
in memoriam mono prizna úèastníkovi protikomunistického odboja pod¾a § 6, ktorý zomrel.
(2) Konanie o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam sa zaèína na základe
a) podnetu Ústavu pamäti národa alebo
b) iadosti blízkej osoby zosnulej osoby.
(3) iados pod¾a odseku 2 písm. b) obsahuje
a) titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoruèný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,
b) uvedenie príbuzenského vzahu blízkej osoby k zosnulej osobe,
c) údaje o zosnulej osobe
1. titul, meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu
úmrtného listu a
4. tátne obèianstvo.
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(4) Ak Ústav pamäti národa prizná postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam, vydá
blízkej osobe zosnulej osoby preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam.
§ 11c

Èiastka 28

(2) Ústav pamäti národa prizná postavenie veterána
protikomunistického odboja a vydá preukaz veterána
protikomunistického odboja úèastníkovi protikomunistického odboja, ktorý stratil postavenie vojnového
veterána pod¾a osobitného predpisu.7b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. apríla 2009
(1) Ak bol úèastníkovi protikomunistického odboja
uvedenému v § 6 vydaný preukaz úèastníka protikomunistického odboja pred 1. aprílom 2009, Ústav pamäti
národa takémuto úèastníkovi protikomunistického odboja prizná aj postavenie veterána protikomunistického
odboja a do 1. októbra 2009 mu vydá preukaz veterána
protikomunistického odboja.

7a) § 69 a 70 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
7b
) § 6a zákona è. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 58/2009
Z. z..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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59
ZÁKON
z 11. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 517/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa vypúa odsek 3.
2. V § 8 ods. 1 písm. a) sa èiarka za slovami krajských súdov nahrádza slovom a a slová a Vyieho
vojenského súdu sa vypúajú.
3. V § 8 ods. 1 písm. b) sa èiarka za slovami peciálneho súdu nahrádza slovom a a slová a vojenských
súdov sa vypúajú.
4. § 10 sa vypúa.

vého stavu vykonáva pôsobnos pod¾a osobitného
predpisu8a) aj na pracovisku mimo ich sídla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 16 ods. 2 Trestného poriadku..

7. § 29 a 31 sa vrátane nadpisov vypúajú.
8. V § 36 sa vypúajú slová a predsedov vojenských
súdov.
9. § 44 sa vypúa.
10. V § 45 ods. 1 druhej vete sa èiarka za slovami najvyom súde nahrádza slovom a a slová a Vyom
vojenskom súde sa vypúajú.
11. V § 59 sa vypúajú slová vojenských súdov a.
12. V § 67 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).

5. V druhej èasti nadpis iestej hlavy znie:
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VÝKONE SÚDNICTVA
V TRESTNOPRÁVNYCH VECIACH
V ÈASE VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU.
6. § 27 a 28 znejú:
§ 27
(1) Urèené poèty sudcov poverených konaním a rozhodovaním vo veciach pod¾a osobitného predpisu8a) sa
v èase vojny a vojnového stavu9) zvyujú na dvojnásobok, ak minister po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky nerozhodne inak.
(2) V èase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia
poèty sudcov súdov s pôsobnosou pod¾a osobitného
predpisu8a) pod¾a odseku 1 sudcami okresných súdov
a sudcami krajských súdov.
(3) Zoznam sudcov okresných súdov a krajských súdov, ktorí majú pod¾a odsekov 1 a 2 v èase vojny a vojnového stavu9) vykonáva funkciu sudcu na súdoch
uvedených v odseku 2, vyhotovuje k 1. januáru kadého kalendárneho roka minister po dohode s predsedom
prísluného krajského súdu; s preloením z iného okresného súdu alebo krajského súdu musí pred zaradením do zoznamu súhlasi dotknutý sudca a súdna
rada.
§ 28
Súdy uvedené v § 27 ods. 2 môu v èase vojny a vojno-

13. V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:
b) ministerstvo o preetrenie vybavenia sanosti predsedom krajského súdu a predsedom peciálneho
súdu,.
14. V § 71 ods. 1 písm. a) sa v prvom bode vypúajú
slová a na vojenských súdoch aj s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany).
15. V § 71 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. vyhotovuje zoznam sudcov súdov pod¾a § 27
ods. 3,.
Doterají druhý a tvrtý bod sa oznaèuje ako tretí a
piaty bod.
16. V § 71 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
17. V § 72 ods. 1 písm. e) sa vypúa tvrtý bod.
18. V § 73 ods. 1 sa slová § 71 ods. 1 písm. d) nahrádzajú slovami § 71 písm. d).
19. V § 73 ods. 4 sa èiarka za slovami peciálny súd
nahrádza slovom a a slová a vojenské súdy sa vypúajú.
20. V § 74 ods. 4 sa slová § 71 ods. 1 písm. d) nahrádzajú slovami § 71 písm. d).
21. V § 74 sa vypúa odsek 5.
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Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
22. V § 78 ods. 2 úvodná veta znie: Riadite¾ správy
krajského súdu vykonáva správu krajského súdu, riadite¾ správy peciálneho súdu vykonáva správu peciálneho súdu a riadite¾ správy najvyieho súdu vykonáva správu najvyieho súdu tým, e okrem èinností
uvedených v odseku 1 ïalej zabezpeèuje.
23. V § 78 sa vypúa odsek 5.
24. V § 83 ods. 1 sa vypúa druhá veta vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 44.
25. Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:
§ 91a
Súdy s pôsobnosou pod¾a osobitného predpisu8a) vykonávajú súdnictvo na území iného tátu v rozsahu
uvedenom v medzinárodnej zmluve.44).
Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) Zmluva medzi tátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzahujúca sa na status ich ozbrojených
síl (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 566/2004 Z. z.)..

26. V 92 ods. 1 sa èiarka za slovami krajské súdy
nahrádza slovom a a slová a vojenské súdy sa vypúajú.
Èl. II
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z. a zákona è. 498/2008 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 128 odsek 3 znie:
(3) Na úèely tohto zákona sa vojakom rozumie
a) osoba, ktorá vykonáva vojenskú slubu,
b) prísluník ozbrojených síl vysielajúceho tátu pre
trestné èiny spáchané na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve,
c) prísluník Policajného zboru, elezniènej polície,
Zboru väzenskej a justiènej stráe, Národného bezpeènostného úradu, Slovenskej informaènej sluby
a colník,
d) vojnový zajatec..
2. V § 128 ods. 4 sa slová v odseku 3 písm. b) nahrádzajú slovami v odseku 3 písm. c).
3. V druhej èasti v jedenástej hlave sa vypúa piaty
diel.
Èl. III
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z. a zákona è. 5/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
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(4) Na úèely tohto zákona sa súdom rozumie okresný
súd, krajský súd, peciálny súd a Najvyí súd Slovenskej republiky (ïalej len najvyí súd).
(5) Krajským súdom sa na úèely tohto zákona rozumie aj peciálny súd, ak tento zákon neustanovuje
inak; odvolacím súdom je krajský súd a najvyí súd..
2. § 12 a 13 sa vrátane nadpisu vypúajú.
3. V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Okresný súd uvedený v osobitnom zákone v prvom stupni a krajský súd uvedený v osobitnom zákone
v druhom stupni vykonávajú konanie o trestných èinoch
a) vojakov pod¾a § 128 ods. 3 písm. a), b) a d) Trestného
zákona; to neplatí, ak ide o trestné èiny uvedené
v § 14,
b) vojnovej zrady, sluby v cudzom vojsku a nenastúpenia sluby v ozbrojených silách.
(3) Súdy uvedené v odseku 2 vykonávajú konanie aj
o spolupáchate¾ovi a úèastníkovi trestného èinu.
(4) Odsekmi 2 a 3 nie je vylúèená príslunos uvedená v § 15 a v odseku 1..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 5.
4. V § 16 ods. 5 sa slová Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje nahrádzajú slovami Ustanovenia odsekov 1
a 4 sa nevzahujú.
5. V § 18 odsek 3 znie:
(3) Ak je osoba, ktorá podlieha pôsobnosti súdov
pod¾a § 16 ods. 2, súèasne stíhaná pre trestný èin, ktorý vecne súvisí s trestným èinom, na ktorý sa vzahuje
pôsobnos súdov pod¾a § 16 ods. 2, súd pod¾a § 16
ods. 2 vec prejedná a rozhodne aj o súvisiacom trestnom èine..
6. V § 18 ods. 4 sa v prvej vete slová okresného súdu,
krajského súdu alebo vojenského súdu nahrádzajú
slovami okresného súdu alebo krajského súdu
a v druhej vete sa slová okresným súdom, krajským
súdom alebo vojenským súdom nahrádzajú slovami
okresným súdom alebo krajským súdom.
7. V § 23 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
8. V § 24 ods. 2 sa vypúajú slová a vojenský obvodový súd.
9. V § 24 ods. 3 sa slová v § 16 ods. 2 nahrádzajú
slovami v § 16 ods. 5.
10. V § 24 ods. 4 sa vypúajú slová a vojenský obvodový súd a na konci sa pripája táto veta: Ak ide o veci
pod¾a § 16 ods. 2, je prísluný okresný súd, ktorý by bol
prísluný na konanie o obalobe..
11. V § 56 ods. 1 sa vypúajú slová vojenského súdu
alebo.
12. V § 56 ods. 3 sa slová Vojenský súd a vojenský
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prokurátor môu nahrádzajú slovami Vojenský prokurátor môe.
13. V § 163 ods. 2 sa slová vojenských súdov nahrádzajú slovami súdov pod¾a § 16 ods. 2.
14. V § 170 ods. 5 druhej vete sa vypúajú slová
a na vojenských súdoch prísediaci alebo sudcovia
hodnosou nií pred prísediacimi alebo sudcami hodnosou vyími.
15. V § 235 písm. b) sa slová právomoci vojenských
súdov nahrádzajú slovami pôsobnosti súdov pod¾a
§ 16 ods. 2.
16. V § 470 ods. 1 sa èiarka za slovom bydlisko vypúa a vypúajú sa slová a to aj vtedy, ak ide o odsúdenie vojenským súdom.
17. V § 562 ods. 1 posledná veta znie: Vo veciach
pod¾a § 16 ods. 2 sa okresným súdom v sídle krajského
súdu rozumie okresný súd uvedený v osobitnom zákone..
18. V § 562 ods. 3 sa vypúajú slová a Vojenský obvodový súd v Bratislave.
19. V § 567 ods. 3 sa vypúajú slová alebo vojenský
obvodový súd.
20. Za § 567c sa vkladá § 567d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 567d
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(3) Sudcovia okresných súdov sa zaraïujú do platovej skupiny I a sudcovia krajských súdov sa zaraïujú
do platovej skupiny II..
2. V § 87 ods. 2 sa slová na slubu v ozbrojených silách alebo do civilnej sluby nahrádzajú slovami na
mimoriadnu slubu alebo alternatívnu slubu.
3. § 95 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Na úèely urèenia príplatkov pod¾a odsekov 1 a 2
sa za dôchodok pod¾a osobitného predpisu20a) povauje
aj výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ako aj výsluhové dôchodky pozostalých osôb
pod¾a osobitného predpisu.23a) Výsluhový dôchodok
alebo invalidný výsluhový dôchodok spolu s príplatkom za výkon funkcie sudcu súdu nesmie presiahnu
výku dôchodku sudcu spolu s príplatkom za výkon
funkcie sudcu, ktorý vykonával funkciu sudcu rovnaký
poèet rokov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

4. V § 139 sa vypúa odsek 3.
5. V § 140 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
6. V § 143 sa vypúajú slová alebo zhromadenie.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2009

7. V § 145 sa na konci pripájajú slová alebo ak tak
ustanoví zákon.

(1) V konaniach zaèatých pred 1. aprílom 2009 na bývalých vojenských súdoch pokraèujú súdy uvedené
v osobitnom zákone.

8. Piata èas vrátane nadpisu sa vypúa. Poznámky
pod èiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúajú.

(2) O riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam bývalého Vyieho vojenského súdu a o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam bývalých vojenských súdov koná a rozhoduje
najvyí súd..
Èl. IV
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/ 2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005, zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z., zákona è. 517/2008 Z. z. a zákona è. 520/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 66 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Sudcovia okresných súdov a krajských súdov sa
na potreby urèenia základného platu zaraïujú do
dvoch platových skupín a do siedmich platových stupòov.

9. V § 149a ods. 2 sa vypúajú slová alebo Vyieho
vojenského súdu.
10. V § 149a ods. 3 sa vypúa druhá veta.
11. V § 149a ods. 4 sa vypúajú slová alebo Vyieho
vojenského súdu.
12. V § 149a ods. 7 sa vypúa druhá veta.
13. V § 149b ods. 2 sa vypúajú slová alebo predseda
Vyieho vojenského súdu.
14. V § 150 ods. 1 sa vypúajú slová s výnimkou sudcov vojenských súdov.
15. V § 151m sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
16. Za § 151m sa vkladá § 151n, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 151n
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2009
(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, prísediacemu vojenského obvodového súdu zaniká funkcia prísediaceho k 1. aprílu 2009. Prísediaci vojenského obvodového
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súdu pokraèuje vo výkone svojej funkcie na okresnom
súde ustanovenom osobitným predpisom,38) ak je to
potrebné na dokonèenie veci, v ktorej je prísediacim;
v tomto prípade funkcia prísediaceho zaniká právoplatnosou rozhodnutia vo veci, v ktorej je prísediacim.
(2) S¾ub justièného èakate¾a zloený do rúk predsedu
Vyieho vojenského súdu pred 1. aprílom 2009 sa povauje za s¾ub zloený do rúk predsedu krajského súdu
pod¾a tohto zákona a tento justièný èakate¾ bude
k 1. aprílu 2009 vymenovaný do tátnej sluby pod¾a
osobitného predpisu.39) Prípravná prax, ktorú justièný
èakate¾ vykonával pred 1. aprílom 2009 na bývalom vojenskom súde, sa zapoèítava do prípravnej praxe pod¾a
tohto zákona..
Poznámky pod èiarou k odkazom 38 a 39 znejú:

38) § 18g zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 517/2008 Z. z.
39
) § 26 ods. 4 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. V
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 475/2005 Z. z. a zákona
è. 491/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 56 odsek 3 znie:
(3) Vstupova do stráených objektov zboru v územnom obvode svojej pôsobnosti je bez osobitného povolenia oprávnený
a) vyí vojenský prokurátor a jeho námestník,
b) vojenský obvodný prokurátor a jeho námestník..
Èl. VI
Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych
poh¾adávok v znení zákona è. 608/2004 Z. z. a zákona
è. 341/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 2 písm. a) sa vypúajú slová vojenských súdov
a.
Èl. VII
Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z. a zákona è. 36/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 38 ods. 2 sa slová Za brannej pohotovosti tátu nahrádzajú slovami V èase vojny a vojnového stavu.
2. V § 39 ods. 2 sa za slovo súdov vkladá èiarka
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak.
3. § 39 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:
(5) Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave je mesto Bratislava a jej obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
b)
c)
d)

Krajský
Krajský
Krajský
Krajský

súd
súd
súd
súd
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v
v
v
v

Bratislave,
Nitre,
Trenèíne,
Trnave.

(6) Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica a jej obvod tvoria obvody týchto súdov:
a) Krajský súd v Banskej Bystrici,
b) Krajský súd v iline.
(7) Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Preove
je mesto Preov a jej obvod tvoria obvody týchto súdov:
a) Krajský súd v Preove,
b) Krajský súd v Koiciach..
4. V § 46 odsek 4 znie:
(4) Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosou pod¾a osobitného predpisu30a) je prísluný
vyí vojenský prokurátor a prokurátori vyej vojenskej prokuratúry..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) § 16 ods. 2 Trestného poriadku.
§ 14a zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 517/2008 Z. z..

5. V § 46 odsek 6 znie:
(6) Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosou pod¾a osobitného predpisu30a) je prísluný vojenský obvodný prokurátor a v rozsahu ním urèenom
jemu podriadení prokurátori..
Èl. VIII
Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 131/2002 Z. z., zákona è. 143/2002 Z. z., zákona
è. 185/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 667/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 267/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 550/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 403/2004 Z. z., zákona è. 612/2004 Z. z., zákona
è. 728/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 664/2006 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona
è. 199/2007 Z. z., zákona è. 253/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z. a zákona è. 460/2008 Z. z. sa mení
takto:
V § 10 ods. 5 sa vypúa tvrtá a piata veta.
Èl. IX
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 512/2002 Z. z., zákona è. 455/2004 Z. z., zákona è. 240/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona
è. 333/2007 Z. z. a zákona è. 144/2008 Z. z. sa mení
takto:
V § 4 ods. 11 sa slová vojenské súdy,12) vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 12 vypúajú.
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Èl. X
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 463/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 592/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z. a zákona è. 58/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 3 sa vypúa písmeno b). Poznámka pod
èiarou k odkazu 3c sa vypúa.
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
2. V § 6 ods. 3 písm. c) sa vypúajú slová vojenského súdu vo funkcii justièného èakate¾a alebo.
3. V § 12 ods. 4 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
4. V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová pod¾a § 6 ods. 3
písm. c) nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3
písm. b).
5. V § 12 ods. 4 písm. c) sa vypúajú slová justièného èakate¾a alebo a slová pod¾a § 6 ods. 3 písm. d) sa
nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3 písm. c).
6. V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová pod¾a § 6 ods. 3
písm. e) nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3
písm. d).
7. V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová pod¾a § 6 ods. 3
písm. f) nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3 písm. e).
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 31b znie:

31b) § 196 a 215e zákona è. 346/2005 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

9. V § 60 ods. 5 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
10. V § 60 ods. 5 písm. b) sa slová pod¾a § 6 ods. 3
písm. c) nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3
písm. b).
11. V § 60 ods. 5 písm. c) sa vypúajú slová justièného èakate¾a alebo a slová pod¾a § 6 ods. 3 písm. d) sa
nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3 písm. c).
12. V § 60 ods. 5 písm. d) sa slová pod¾a § 6 ods. 3
písm. e) nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3
písm. d).
13. V § 60 ods. 5 písm. e) sa slová pod¾a § 6 ods. 3
písm. f) nahrádzajú slovami pod¾a § 6 ods. 3 písm. e).
14. V § 98 ods. 4 sa vypúa písmeno a).

Strana 787

Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
a) a c).
15. V § 98 ods. 4 písm. b) sa vypúajú slová justièného èakate¾a alebo.
16. Za § 143t sa vkladá § 143u, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 143u
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. apríla 2009
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával funkciu
sudcu vojenského súdu alebo èinnos justièného èakate¾a vojenského súdu a ktorému sluobný pomer profesionálneho vojaka skonèil 31. marca 2009 pod¾a osobitného predpisu,67) patria dávky výsluhového
zabezpeèenia v rozsahu pod¾a § 123..
Poznámka pod èiarou k odkazu 67 znie:

67) § 215e zákona è. 346/2005 Z. z. v znení zákona
è. 59/2009 Z. z..

Èl. XI
Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení zákona
è. 757/2004 Z. z. a zákona è. 311/2005 Z. z. sa mení
takto:
V § 4a ods. 1 písm. a) sa slová Vyí vojenský súd
nahrádzajú slovami krajský súd s pôsobnosou pod¾a
osobitného predpisu6).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 16 ods. 2 Trestného poriadku..

Èl. XII
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z. a zákona
è. 517/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 6 vrátane nadpisu sa vypúa.
2. V § 7 ods. 2 písmená i) a k) znejú:
i) vo veciach pod¾a osobitného predpisu1) pre obvod
krajských súdov uvedených v § 3 ods. 1 a 4 sa rozumie Okresný súd Bratislava I,
j) vo veciach pod¾a osobitného predpisu1) pre obvod
krajských súdov uvedených v § 3 ods. 5 a 6 sa rozumie Okresný súd Banská Bystrica,
k) vo veciach pod¾a osobitného predpisu1) pre obvod
krajských súdov uvedených v § 3 ods. 7 a 8 sa rozumie Okresný súd Preov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 16 ods. 2 Trestného poriadku..

3. V § 7 ods. 3 písm. i) sa slová Vyí vojenský súd

Strana 788

Zbierka zákonov è. 59/2009

v Trenèíne nahrádzajú slovami Krajský súd v Trenèíne.
4. V § 18e ods. 1 sa doterají odkaz 1 oznaèuje ako
odkaz 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 38 ods. 8 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

5. Za § 18g sa vkladá § 18h, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18h
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2009
Ak osobitný predpis3) neustanovuje inak, výkon
súdnictva vrátane prechodu práv a povinností z osobitných vzahov sudcu k tátu, práv a povinností
z pracovnoprávnych vzahov a tátnozamestnaneckých vzahov a iných právnych vzahov osôb prechádza k 1. aprílu 2009 z
a) Vojenského obvodového súdu v Bratislave na Okresný súd Bratislava I,
b) Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici na
Okresný súd Banská Bystrica,
c) Vojenského obvodového súdu v Preove na Okresný
súd Preov,
d) Vyieho vojenského súdu na Krajský súd v Trenèíne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 151n zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 59/2009 Z. z..

Èl. XIII
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z. a zákona è. 144/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa citácia § 25 ods. 1 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov,.
2. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová pod¾a § 6 ods. 2
písm. a), c), d), g), i) a k) nahrádzajú slovami pod¾a
§ 6 ods. 2 písm. a), c), d), g) a i).
3. V § 4 ods. 3 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
4. V § 5 ods. 1 sa vypúajú písmená f) a g).
Doterajie písmená h) a j) sa oznaèujú ako písmená f) a h).
5. V § 5 sa vypúa odsek 5.
6. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1
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písm. a), b), f) a g) nahrádzajú slovami pod¾a § 60
ods. 1 písm. a), b), e) a f).
7. V § 6 ods. 2 sa vypúajú písmená g) a h).
Doterajie písmená i) a k) sa oznaèujú ako písmená
g) a i).
8. V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1
písm. a), b), f) a g) nahrádzajú slovami pod¾a § 60
ods. 1 písm. a), b), e) a f).
9. V § 10 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
10. V § 10 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová pod¾a
§ 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1 písm. a), b), e) a f).
11. V § 10 ods. 6 písm. b) sa vypúa tvrtý bod.
12. V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a e) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a d).
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa vypúa citácia zákon è. 385/2000 Z. z.,.
14. V § 20 ods. 4 sa vypúajú slová alebo sudcom.
15. V § 20 ods. 5 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a e) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a d).
16. V § 21 ods. 11 sa èiarka za slovom prokuratúry
vypúa a vypúajú sa slová sudcu vojenského
súdu.
17. V § 22 ods. 5 sa vypúajú slová a sudcu a justièného èakate¾a vojenského súdu pod¾a osobitných predpisov.
18. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon è. 154/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

19. V § 33 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1 písm. c)
a e) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1 písm. c)
a d).
20. V § 37 odsek 2 znie:
(2) Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka
do hodnosti brigádny generál a na povýenie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti predkladá prezidentovi Slovenskej republiky aj generálny prokurátor
Slovenskej republiky, ak ide o hlavného vojenského
prokurátora..
21. V § 38 ods. 1 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a e) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a d).
22. V § 39 ods. 5 sa vypúajú slová a sudcu vojenského súdu.
23. V § 40 ods. 2 sa vypúajú slová a sudcov a justièných èakate¾ov vojenského súdu a slová osobitných
predpisov sa nahrádzajú slovami osobitného predpisu.
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39. V § 212 sa vypúajú slová a sudcu a justièného
èakate¾a vojenského súdu.

24. V § 57 sa vypúa odsek 12.
25. V § 60 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).

40. Za § 215d sa vkladá § 215e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 215e

26. V § 60 ods. 2 sa vypúa písmeno c).

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 31. marca 2009

Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
27. V § 68 ods. 5 sa v prvej vete vypúajú slová
a sudcu vojenského súdu a v druhej vete sa vypúajú
slová a justièného èakate¾a vojenského súdu.
28. V § 70 ods. 1 písm. h) sa vypúa tretí a tvrtý
bod.
Doterají piaty bod sa oznaèuje ako tretí bod.
29. V § 70 ods. 3 písm. a) sa slová pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a e) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1
písm. c) a d).
30. V § 70 ods. 6 sa vypúajú slová a na profesionálneho vojaka, ktorý je doèasne vyèlenený na plnenie
úloh vojenského súdu pod¾a § 60 ods. 1 písm. e) na výkon funkcie sudcu vojenského súdu alebo justièného
èakate¾a vojenského súdu.
31. V § 70 ods. 7 sa vypúajú písmená c) a d).
32. V § 71 písm. r) sa vypúajú slová sudcu vojenského súdu a.
33. V poznámke pod èiarou k odkazu 28a sa vypúa
citácia § 6 zákona è. 385/2000 Z. z. v znení zákona
è. 185/2002 Z. z.,.
34. V § 121 ods. 5 sa vypúajú slová a sudcu a justièného èakate¾a vojenského súdu.
35. V § 122 ods. 1 sa slová osobitných predpisov nahrádzajú slovami osobitného predpisu.
36. V § 138 ods. 5 sa vypúajú slová a sudcu a justièného èakate¾a vojenského súdu a slová upravujú
osobitné predpisy sa nahrádzajú slovami upravuje
osobitný predpis.
37. V § 195 ods. 2 sa slová pod¾a § 60 ods. 1 písm. c)
a e) nahrádzajú slovami pod¾a § 60 ods. 1 písm. c)
a d).
38. V § 196 ods. 11 sa za slovami právneho èakate¾a
vojenskej prokuratúry vypúa èiarka a vypúajú sa
slová sudcu alebo justièného èakate¾a vojenského súdu.

(1) Sluobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý
k 31. marcu 2009 vykonával funkciu sudcu vojenského
súdu, skonèí 31. marca 2009.
(2) Sluobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý
k 31. marcu 2009 vykonával èinnos justièného èakate¾a vojenského súdu, skonèí 31. marca 2009..
Èl. XIV
Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 333/2007 Z. z. a zákona
è. 518/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 1 písm. h) tvrtom bode sa za slovami Vojenské spravodajstvo vypúa èiarka a slová vojenský
súd.
Èl. XV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 517/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. XVI
Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 519/2007 Z. z. a zákona è. 644/2007 Z. z. sa mení
takto:
V § 14 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:
2. justièného èakate¾a alebo sudcu,18).
Èl. XVII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009 okrem èl. X 1. bodu, 9. a 13. bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos 2. apríla 2009, a okrem èl. XIII 40. bodu, ktorý
nadobúda úèinnos 31. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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60
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z. a zákona è. 567/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. c), i), m), § 9 ods. 5, § 17 ods. 1 písm. a),
ods. 8 písm. a), ods. 12, § 19 ods. 3 písm. h), § 22 ods. 1,
4, 11, 12, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 9 sa za èíslo 11 vkladajú slová alebo 14.
2. V § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15,
ktoré znejú:
(14) Daòovník vykonávajúci podnikanie alebo inú
samostatnú zárobkovú èinnos pod¾a odsekov 1 a 2 za
podmienok, e túto èinnos vykonáva samostatne bez
zamestnanca, dosiahol z tejto èinnosti v bezprostredne
predchádzajúcom zdaòovacom období príjmy (výnosy)
nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatòuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázate¾né daòové výdavky,
môe vies poèas celého zdaòovacieho obdobia daòovú
evidenciu o
a) príjmoch a daòových výdavkoch v èasovom slede
vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spåòajú náleitosti úètovných dokladov,1)
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, vyuívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos,
c) zásobách, poh¾adávkach a záväzkoch.
(15) Ak daòovník v priebehu zdaòovacieho obdobia
nedodrí podmienky ustanovené v odseku 14, pokraèuje vo vedení daòovej evidencie u len v tomto zdaòovacom období. V bezprostredne nasledujúcom zdaòovacom období je tento daòovník povinný vies
úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu1) alebo evidenciu pod¾a odseku 10. Daòovník, ktorý sa rozhodne vies
evidenciu pod¾a odseku 14, je povinný túto evidenciu

vies poèas celého zdaòovacieho obdobia a uchováva
ju po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubi daò alebo dodatoène vyrubi daò.34).
Doterají odsek 14 sa oznaèuje ako odsek 16.
3. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvo¾nený byt alebo prijatá náhrada za uvo¾nený byt uívate¾om bytu od oprávnenej osoby, ktorej
bola vydaná nehnute¾nos pod¾a osobitných
predpisov3) alebo od dedièa oprávnenej osoby, ktorej
bola vydaná táto nehnute¾nos, v ktorej sa takýto byt
nachádza..
4. V § 9 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: a obdobné výhry zo zahranièia.
5. V § 9 ods. 2 písmeno r) znie:
r) prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb
vo verejnom záujme vyplatená pod¾a osobitného
predpisu,59b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 59b znie:

59b) Napríklad § 141 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov..

6. V § 11 odsek 8 znie:
(8) Základ dane sa zniuje o nezdanite¾né èasti základu dane pod¾a odsekov 3 a 4 aj u daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou, ak úhrn jeho zdanite¾ných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky
(§ 16) v príslunom zdaòovacom období tvorí najmenej
90 % zo vetkých príjmov tohto daòovníka, ktoré mu
plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo
zdrojov v zahranièí..
7. V § 13 ods. 2 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a j) sa oznaèujú ako písmená
f) a i).
8. V § 17 ods. 3 písm. h) sa za slovo úètovníctva
vkladajú slová alebo, ktorý vedie daòovú evidenciu
pod¾a § 6 ods. 14.
9. V § 17 ods. 11 sa za slovo úètovníctvo vkladajú
slová alebo, ktorý vedie daòovú evidenciu pod¾a § 6
ods. 14.
10. V § 17 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto vety:
Daòovník za zdaòovacie obdobie, v ktorom vznikol,
uplatní postup o nezahrnovaní kurzových rozdielov
vznikajúcich v úètovníctve do základu dane, ak doruèí
oznámenie správcovi dane v lehote najneskôr do konca
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovník
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vznikol. Právny nástupca daòovníka zaniknutého zruením bez likvidácie môe pokraèova v postupe nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v úètovníctve do základu dane bez doruèenia oznámenia
správcovi dane, ak právnym nástupcom je novozaloená obchodná spoloènos alebo ak tento postup u
uplatòoval aj daòovník, ktorý je právnym nástupcom
daòovníka zaniknutého zruením bez likvidácie..
11. V § 17 ods. 29 sa za slová takého záväzku vkladajú slová ako aj o výku záväzku úètovaného ako zníenie výnosu (príjmu) a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: s výnimkou daòovníka pod¾a osobitného
predpisu.80a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 80a znie:

80a) Zákon è. 213/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. § 17 sa dopåòa odsekom 31, ktorý znie:
(31) Ak daòovník v príslunom zdaòovacom období
zahrnul do výsledku hospodárenia vyie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo
v príslunom zdaòovacom období zahrnul do výsledku
hospodárenia niie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal
vyí základ dane a odviedol vyiu daò, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých
rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich úètovných obdobiach u nebude ma vplyv
na výku základu dane a daòovej povinnosti; ak sa daòovník rozhodne pre takýto postup v príslunom zdaòovacom období, neuplatní sa úprava základu dane
pod¾a odseku 15..
13. V § 19 ods. 2 písmeno l) znie:
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
1. pod¾a cien platných v èase ich nákupu, prepoèítané pod¾a spotreby uvedenej v osvedèení o evidencii alebo v technickom preukaze, prièom ak táto
spotreba v osvedèení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutoènou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom
vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie
autorizácie pod¾a osobitného predpisu,88a) alebo
doplòujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide
o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedèení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so
skutoènou spotrebou pohonných látok alebo sa
tam neuvádza, pod¾a preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným
aktom riadenia, ktorý preukázate¾ným spôsobom
urèuje a odôvodòuje spôsob výpoètu spotreby pohonných látok, alebo
2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok
najviac do výky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3. vo forme pauálnych výdavkov do výky 80 %
z celkového preukázate¾ného nákupu pohonných
látok za prísluné zdaòovacie obdobie primeraného poètu najazdených kilometrov pod¾a stavu tachometra na zaèiatku a na konci prísluného zda-
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òovacieho obdobia pre kadé motorové vozidlo
samostatne,.
14. V § 20 ods. 1 sa slová daòovým výdavkom pod¾a
§ 19 ods. 3 písm. f) nahrádzajú slovami súèasou základu dane.
15. V § 20 ods. 2 písm. f) sa slová písm. j) nahrádzajú slovami písm. i).
16. V § 20 ods. 14 písm. a) a c) sa vypúajú slová
v zdaòovacom období, v ktorom uplynula táto doba.
17. V § 22 ods. 2 písm. a), ods. 6 písm. c) a e), ods. 7
a § 29 ods. 1, 2 a 3 sa suma 996 eur nahrádza sumou
1 700 eur.
18. V § 22 ods. 7 sa slová vyia ako 1 660 eur nahrádzajú slovami vyia ako 2 400 eur, za slovom vývoj sa vypúa èiarka a slová zriaïovacie výdavky vyie ako 1 660 eur.
19. V § 22 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
Daòovník, s výnimkou daòovníka, ktorý uplatòuje
ú¾avu na dani pod¾a § 30a, je povinný prerui uplatòovanie odpisov hmotného majetku v tom zdaòovacom
období, v ktorom nedôjde k predåeniu platnosti povolenia na predèasné uívanie stavby111a) alebo k predåeniu doèasného uívania stavby na skúobnú prevádzku,111b) a to a do toho zdaòovacieho obdobia, v ktorom
stavebný úrad107) rozhodne o ïalom predåení platnosti povolenia na predèasné uívanie stavby,111a) o ïalom
predåení doèasného uívania stavby na skúobnú
prevádzku111b) alebo vydá kolaudaèné rozhodnutie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 111a a 111b znejú:

111a) § 83 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 229/1997 Z. z.
111b
) § 84 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

20. § 22 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Hmotný majetok pod¾a odseku 2 písm. a) je
moné rozloi na jednotlivé oddelite¾né súèasti hmotného majetku (ïalej len jednotlivá oddelite¾ná súèas), ak vstupná cena kadej jednotlivej oddelite¾nej
súèasti je vyia ako 1 700 eur. Jednotlivé oddelite¾né
súèasti sa evidujú samostatne tak, aby boli preukázate¾ne zabezpeèené technické a hodnotové údaje o jednotlivých oddelite¾ných súèastiach a vetky zmeny
jednotlivých oddelite¾ných súèastí, napríklad ich prírastky a úbytky vrátane údajov o dátume vykonanej
zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných cenách a zostatkových cenách jednotlivých oddelite¾ných súèastí,
o celkovej cene hmotného majetku a o sume odpisov
vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej
ceny tohto majetku. Z hmotného majetku pod¾a odseku
2 písm. b) je moné vyèleni na samostatné odpisovanie
len tie jednotlivé oddelite¾né súèasti, ktoré sú uvedené
v prílohe è. 1..
21. Poznámka pod èiarou k odkazu 118 znie:

118) § 25 ods. 5 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

22. V § 25 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) pre jednotlivé oddelite¾né súèasti pod¾a § 22 ods. 15
1. obstarávacia cena,118)
2. cena urèená pod¾a kvalifikovaného odhadu alebo
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posudkom znalca, ak nie je k dispozícii cena uvedená v prvom bode..
23. § 25 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Súèet vstupných cien jednotlivých oddelite¾ných
súèastí uvedených v § 22 ods. 15 sa rovná vstupnej
cene tohto hmotného majetku..
24. Poznámka pod èiarou k odkazu 120 znie:

120) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 451/2008
z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová tatistická klasifikácia produktov pod¾a èinností (CPA) a ktorým sa zruuje
nariadenie Rady (EHS) è. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145,
4. 6. 2008).
Opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 128/2000 Z. z..

25. V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Pri postupe uplatnenom pod¾a § 22 ods. 15 sa jednotlivé oddelite¾né súèasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok
s výnimkou jednotlivých oddelite¾ných súèastí budov
a stavieb, ktoré sú zaradené v prílohe è. 1..
26. V § 26 ods. 7 sa slová produkcie 28.62.5,
29.52.4 nahrádzajú slovami produktov 25.73.6,
28.92.4 a slová kódov 29.56.23 a 29.56.24 sa nahrádzajú slovami kódov 28.96.1 a 25.73.5.
27. V § 33 odsek 10 znie:
(10) Daòový bonus pod¾a odsekov 1 a 9 si môe
uplatni aj daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou, ak úhrn jeho zdanite¾ných príjmov zo zdrojov na
území Slovenskej republiky (§ 16) v príslunom zdaòovacom období tvorí najmenej 90 % zo vetkých príjmov
tohto daòovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území
Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahranièí..
28. V § 43 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a písm. e) tretieho bodu.
29. V § 45 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) zo zdrojov v zahranièí zo tátu, s ktorým Slovenská
republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli
v zahranièí preukázate¾né zdanené, ak je tento postup pre daòovníka výhodnejí..
30. V § 46 sa vypúajú slová okrem zdanite¾ných
príjmov daòovníka, u ktorého za zdaòovacie obdobie
nepresiahnu takéto príjmy 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 2
písm. a), a na konci sa pripájajú tieto vety: Daòovník
s neobmedzenou daòovou povinnosou uvedený v § 11
ods. 7 daò neplatí, ak za zdaòovacie obdobie úhrn jeho
zdanite¾ných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola
daò vybraná zrákou a pri ktorých nepouil postup
pod¾a § 43 ods. 7, nepresiahne 50 % sumy pod¾a § 11
ods. 2 písm. a). Tento postup pouije aj daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou uvedený v § 11 ods. 7,
ak úhrn jeho zdanite¾ných príjmov zo zdrojov na území
Slovenskej republiky (§ 16) v príslunom zdaòovacom
období tvorí najmenej 90 % zo vetkých príjmov tohto
daòovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahranièí..
31. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
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§ 51a
(1) Daòovník, ktorý zmení spôsob uplatòovania výdavkov pod¾a § 6 ods. 10 na uplatòovanie preukázate¾ných výdavkov pod¾a § 6 ods. 14 a naopak, upraví základ dane postupom, ktorý urèí ministerstvo.
(2) Daòovník, ktorý v zdaòovacom období uplatòoval
výdavky pod¾a § 6 ods. 14 a po tomto zdaòovacom období zaèal úètova v sústave podvojného úètovníctva alebo daòovník, ktorý v zdaòovacom období úètoval v sústave podvojného úètovníctva a po tomto zdaòovacom
období zaèal uplatòova výdavky pod¾a § 6 ods. 14,
upraví základ dane postupom, ktorý urèí ministerstvo..
32. Za § 52f sa vkladá § 52g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52g
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. marca 2009
(1) Na zníenie základu dane o nezdanite¾né èasti základu dane sa na zdaòovacie obdobia rokov 2009
a 2010 nepouije § 11 ods. 2 a 3 a základ dane sa na tieto zdaòovacie obdobia zníi takto:
a) ak daòovník v príslunom zdaòovacom období dosiahne základ dane, ktorý
1. sa rovná alebo je nií ako 86-násobok sumy platného ivotného minima, nezdanite¾ná èas základu dane roène na daòovníka je suma zodpovedajúca 22,5 násobku sumy platného ivotného
minima,
2. je vyí ako 86-násobok platného ivotného minima, nezdanite¾ná èas základu dane roène na daòovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44-násobku platného ivotného minima a jednej
tvrtiny základu dane; ak táto suma je niia ako
nula, nezdanite¾ná èas základu dane roène na
daòovníka sa rovná nule,
b) ak daòovník v príslunom zdaòovacom období dosiahne základ dane
1. rovnajúci sa alebo nií ako 176-násobok platného ivotného minima a jeho manelka (manel) ijúca s daòovníkom v domácnosti57) v tomto zdaòovacom období
1a. nemá vlastný príjem, nezdanite¾ná èas základu dane roène na manelku (manela) je suma
zodpovedajúca 22,5 násobku platného ivotného minima,
1b. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 22,5 násobku platného ivotného
minima, nezdanite¾ná èas základu dane roène na manelku (manela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 22,5 násobku platného
ivotného minima a vlastným príjmom manelky (manela),
1c. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 22,5 násobku platného ivotného
minima, nezdanite¾ná èas základu dane na
manelku (manela) sa rovná nule,
2. vyí ako 176-násobok platného ivotného mini-
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ma a jeho manelka (manel) ijúca s daòovníkom
v domácnosti57) v tomto zdaòovacom období
2a. nemá vlastný príjem, nezdanite¾ná èas základu dane roène na manelku (manela) je suma
zodpovedajúca rozdielu 66,5 násobku platného ivotného minima a jednej tvrtiny základu
dane tohto daòovníka; ak táto suma je niia
ako nula, nezdanite¾ná èas základu dane na
manelku (manela) sa rovná nule,
2b. má vlastný príjem, nezdanite¾ná èas základu
dane roène na manelku (manela) je suma
vypoèítaná pod¾a prvého bodu, zníená
o vlastný príjem manelky (manela); ak táto
suma je niia ako nula, nezdanite¾ná èas základu dane na manelku (manela) sa rovná
nule.
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) prvého bodu sa pouije po prvýkrát pri vyberaní preddavkov na daò pod¾a
§ 35 zo zdanite¾nej mzdy za mesiac marec 2009. Ustanovenia odseku 1 sa pouijú pri vykonaní roèného zúètovania za zdaòovacie obdobia rokov 2009 a 2010 alebo
pri podaní daòového priznania za zdaòovacie obdobia
rokov 2009 a 2010.
(3) Postup pod¾a ustanovenia § 6 ods. 14 v znení
úèinnom od 1. marca 2009 môe za celé zdaòovacie obdobie poui aj daòovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos, ktorý v zdaòovacom období roka 2009 do 28. februára 2009 úètoval1)
alebo viedol evidenciu pod¾a § 6 ods. 10.
(4) Na vyèíslenie základu dane za zdaòovacie obdobie
konèiace po 28. februári 2009 sa pouijú ustanovenia
zákona v znení úèinnom od 1. marca 2009 s výnimkou
prílohy è. 1 v znení úèinnom od 1. marca 2009, pod¾a
ktorej daòovník, ak sa tak rozhodne, zaradí hmotný
majetok do odpisových skupín a od 1. januára 2010.
(5) Odpis hmotného majetku, na ktorý bolo vydané
povolenie na predèasné uívanie stavby111a) alebo roz-
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hodnutie o doèasnom uívaní stavby na skúobnú prevádzku,111b) môe daòovník uplatni po prvýkrát v zdaòovacom období, ktoré skonèí po 28. februári 2009.
(6) Pri hmotnom majetku, ktorého vstupná cena je
1 700 eur a menej, môe daòovník, ktorého zdaòovacie
obdobie konèí po 28. februári 2009, zahrnú zostatkovú cenu v plnej výke do daòových výdavkov za zdaòovacie obdobie konèiace v roku 2009 v daòovom priznaní podanom po 28. februári 2009 alebo pokraèova
v zaèatom odpisovaní pod¾a § 27 alebo § 28.
(7) Zostatkovú cenu zriaïovacích výdavkov zahrnie
daòovník v plnej výke do daòových výdavkov za zdaòovacie obdobie konèiace v roku 2009 v daòovom priznaní podanom po 28. februári 2009.
(8) Ustanovenie § 22 ods. 15 v znení úèinnom od
1. marca 2009 môe daòovník po prvýkrát poui na
majetok, ktorý uviedol do uívania v zdaòovacom období konèiacom v roku 2009.
(9) Daòovník, ktorého zdaòovacím obdobím je hospodársky rok a ktorý postupuje pod¾a § 52d ods. 4 a 6, 8
a 9, upravuje základ dane v súlade s týmito ustanoveniami rovnomerne poèas dvoch bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených najneskôr 31. decembra 2010 a ktorý postupuje pod¾a § 52d
ods. 7, najneskôr do 31. decembra 2010.
(10) Na zdanenie výnosov zo tátnych dlhopisov Slovenskej republiky, ktoré boli vydané a registrované
v zahranièí do 28. februára 2009 sa pouijú ustanovenia § 9 ods. 2 písm. r) a § 13 ods. 2 písm. f) v znení úèinnom do 28. februára 2009.
(11) Výnimka ustanovená v § 17 ods. 29 v znení úèinnom od 1. marca 2009 sa pouije po prvýkrát pri podaní daòového priznania podanom po 28. februári
2009..
33. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 595/2003 Z. z.

ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

Poloka
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

KP
01.41.10
01.42.11
01.43.10
01.45.1
01.46.10
01.47.13
13.92.22

1-8
1-9

22.29
23.19.2

Odpisová skupina 1
Názov
Dojnice ivé
Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat ivé
Len: ostatné koòovité zvieratá ivé
Ovce a kozy ivé
Oípané ivé
Husi ivé
Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na èlny, na dosky na
plachtenie na vode alebo na súi, stany a kempingový tovar
Ostatné výrobky z plastov
Technické a ostatné sklo
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1-10
1-11
1-12

23.44
23.9
25.73

1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25

26.2
26.3
26.4
26.51
26.7
28.23
28.24
28.29.3
28.3
28.93
28.94
29.10.2
29.10.3

1-26
1-27
1-28

29.10.4
30.92
32.40

1-29

32.9

Poloka
2-1
2-2

KP
01.43.10
13.9

2-3
2-4

15
16.23.2

2-5

22.23.2

2-6
2-7

25.21
25.7

2-8

25.9

2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15

26.52
26.6
27.11.31
27.2
27.3
27.4
27.5
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Ostatné keramické výrobky na technické úèely
Ostatné nekovové minerálne výrobky
Nástroje okrem:
 25.73.5  Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely
na formy
 25.73.6  Ostatné nástroje
Poèítaèe a periférne zariadenia
Komunikaèné zariadenia
Spotrebná elektronika
Meracie, testovacie a navigaèné zariadenia
Optické a fotografické prístroje a zariadenia
Kancelárske stroje a zariadenia okrem poèítaèov a periférnych zariadení
Ruèné nástroje
Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váenie a meranie
Stroje pre po¾nohospodárstvo a lesníctvo
Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
Stroje pre textilný, odevný a koiarsky priemysel
Osobné automobily
Motorové vozidlá na prepravu desa a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov
Motorové vozidlá na prepravu nákladu
Bicykle a vozíky pre invalidov
Hry a hraèky okrem:
 32.40.4  Ostatné hry
Výrobky inde nezaradené
Odpisová skupina 2
Názov
Len: kone  ivé
Ostatné textílie okrem:
 13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na èlny,
na dosky na plachtenie na vode alebo na súi; stany a kempingový tovar
Usne a výrobky z usní
Montované stavby z dreva, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými
na ininierske siete
Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými
na ininierske siete
Radiátory a kotly ústredného kúrenia
Noiarske výrobky, nástroje a eleziarsky tovar okrem:
 25.71.15  Meèe, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich èasti
 25.73  Nástroje
Ostatné hotové kovové výrobky okrem:
 25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov
Hodiny a hodinky
Prístroje na oarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje
Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spa¾ovaním
Batérie a akumulátory
Drôty a elektrointalaèné zariadenia
Elektrické svietidlá
Prístroje pre domácnos
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2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22

27.9
28.11.11
28.12
28.13
28.22
28.25.13
28.29

2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-29
2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37
2-38
2-39
2-40
2-41

28.4
28.92
28.95
28.96
28.99
29.10.3
29.10.5
29.2
30.12
30.20.33
30.3
30.91.1
30.99
31.0
32.2
32.3
32.40.4
32.5

Poloka
3-1

KP
23.61.20

3-2

25.11.10

3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

25.29
25.3
25.4
25.71.15
25.99.2
27.1

3-9
3-10

28.11.12
28.11.13
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Ostatné elektrické zariadenia
Závesné lodné motory
Zariadenia na kvapalný pohon
Ostatné èerpadlá a kompresory
Zdvíhacie a manipulaèné zariadenia
Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné èerpadlá okrem typov pre domácnosti
Ostatné stroje a zariadenia na veobecné úèely inde neuvedené okrem:
 28.29.1  Plynové generátory, destilaèné a filtraèné prístroje
 28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váenie a meranie
Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
Stroje pre hlbinnú a povrchovú abu a pre stavebníctvo
Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
Stroje na výrobu plastov a gumy
Ostatné stroje a prístroje na peciálne úèely inde neuvedené
Len: trolejbusy a elektrobusy
Motorové vozidlá na peciálne úèely
Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy
Rekreaèné a portové èlny
Len: vozidlá ko¾ajové banské a lokálky (eleznice osobitného urèenia)
Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia
Motocykle a prívesné vozíky
Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
Nábytok
Hudobné nástroje
portové výrobky
Ostatné hry
Lekárske a stomatologické nástroje a potreby
Technické zhodnotenie nehnute¾nej kultúrnej pamiatky
Jednotlivé oddelite¾né súèasti zabudované v stavbách urèené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15):
 rozvody poèítaèových sietí
Odpisová skupina 3
Názov
Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými
na ininierske siete
Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými
na ininierske siete
Ostatné nádre, zásobníky a kontajnery z kovov
Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
Zbrane a munícia
Meèe, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich èasti
Ostatné výrobky zo základných kovov
Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem:
 27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spa¾ovaním
Záihové spa¾ovacie lodné motory, ostatné motory
Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spa¾ovaním
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3-11
3-12
3-13

28.11.2
28.21.1
28.25

3-14
3-15
3-16
3-17

28.29.1
28.91
30.11
30.2

3-18
3-19
3-20
3-21
3-22

30.4

Turbíny
Pece, horáky a ich èasti
Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnos a okrem:
 28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné èerpadlá okrem typov pre domácnosti
Plynové generátory, destilaèné a filtraèné prístroje
Stroje pre metalurgiu
Lode a plavidlá
eleznièné lokomotívy a vozový park okrem:
 30.20.33  Vozidlá ko¾ajové banské a lokálky (eleznice osobitného urèenia)
Vojenské bojové vozidlá
Pestovate¾ské celky trvalých porastov s èasom plodnosti dlhím ako tri roky
2213 KS  Dia¾kové telekomunikaèné siete a vedenia
2224 KS  Miestne elektrické a telekomunikaèné rozvody a vedenia
Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého
bodu
Jednotlivé oddelite¾né súèasti zabudované v stavbách urèené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15):
 klimatizaèné zariadenia
 osobné a nákladné výahy
 eskalátory a pohyblivé chodníky

KS
1
2

Odpisová skupina 4
Názov
Budovy
Ininierske stavby okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 3 a okrem jednotlivých
oddelite¾ných súèastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 3

3-33

Poloka
4-1
4-2

Poznámky:
1) Poloka  oznaèuje èíslo odpisovej skupiny (1 a 4) a poradové èíslo poloky v príslunej odpisovej skupine.
2) KP  kód tatistickej klasifikácie produktov pod¾a èinností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre struènos textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je kód KP.
3) Názov  obsahové vymedzenie jednotlivých poloiek a kódov prevane s pouitím textácie KP, prípadne textácie KS.
4) KS  kód klasifikácie stavieb vyhlásený opatrením tatistického úradu Slovenskej republiky è.128/2000 Z. z.,
ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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61
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
è. 621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 567/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) treom bode sa na konci vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daòovú evidenciu pod¾a osobitného predpisu,4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a

 ) § 6 ods. 14 a 15 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 60/2009 Z. z..

2. V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová 99 581,76 eura nahrádzajú slovami 200 000 eur.
3. V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová a ak nie sú
príjemcami dotácií (grantov) zo tátneho rozpoètu.
4. V § 9 ods. 2 písm. e) sa slová 99 581,76 eura nahrádzajú slovami 200 000 eur.
5. V § 19 ods. 1 úvodná veta znie:
Riadnu individuálnu úètovnú závierku a mimoriadnu individuálnu úètovnú závierku musí ma overenú
audítorom úètovná jednotka,.
6. V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
a) ktorá je obchodnou spoloènosou okrem akciovej
spoloènosti, ak povinne vytvára základné imanie
a drustvom, ak ku dòu, ku ktorému sa zostavuje
úètovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie sú splnené aspoò dve z týchto
podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur,
prièom sumou majetku sa rozumie suma majetku
zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o poloky pod¾a § 26 ods. 3,
2. èistý obrat presiahol 2 000 000 eur, prièom èistým obratom na tento úèel sú výnosy dosiahnuté
z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých sluieb a iné výnosy súvisiace s benou èinnosou
úètovnej jednotky po odpoèítaní zliav,
3. priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov v jednom úètovnom období presiahol 30,.

7. V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto úètovná závierka musí by overená audítorom do jedného roka od
skonèenia úètovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.26aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26aa znie:

26aa) Napríklad § 25 zákona è. 147/1997 Z. z., § 34 zákona
è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona
è. 35/2002 Z. z..

8. § 19 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Individuálnu priebenú úètovnú závierku a konsolidovanú priebenú úètovnú závierku nemusí ma
úètovná jednotka overenú audítorom..
9. V § 22 ods. 10 písm. a) sa slová 11 617 871,61
eura nahrádzajú slovami 17 000 000 eur.
10. V § 22 ods. 10 písm. b) sa slová 23 235 743,21
eura nahrádzajú slovami 34 000 000 eur.
11. V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Úètovná jednotka pod¾a § 9 ods. 2 úètujúca v sústave jednoduchého úètovníctva, si môe urèi v odpisovom pláne odpisy pod¾a osobitného predpisu,4) ak sú
v tomto osobitnom predpise urèené inak ako pod¾a tohto zákona..
12. V § 28 odsek 4 znie:
(4) Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem poh¾adávok odpisuje úètovná jednotka poèas predpokladanej doby pouívania zodpovedajúcej
spotrebe budúcich ekonomických úitkov z majetku.
Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill a náklady na
vývoj, musí úètovná jednotka odpísa najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Záporný goodwill musí
úètovná jednotka odpísa najneskôr do piatich rokov
od jeho obstarania. Ak neboli náklady na vývoj úplne
odpísané, môe úètovná jednotka vypláca dividendy,
podiely a tantiémy iba vtedy, ak úhrnná výka výsledku
hospodárenia a fondov tvorených zo zisku urèeného na
vyplácanie je vyia ako celková výka neodpísaných
nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou èinnosou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi úètovania..
13. V § 32 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorým môe by
úètovnými jednotkami vzájomne uznávaný obdobný
preukázate¾ný úètovný záznam v technickej forme..
14. Za § 39e sa vkladá § 39f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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sahu potrebnom na úèely vedenia daòovej evidencie
pod¾a osobitného predpisu.4a)

§ 39f
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. marca 2009
(1) Fyzická osoba, ktorá bola do 28. februára 2009
úètovnou jednotkou a po 1. marci 2009 sa rozhodla
vies daòovú evidenciu pod¾a osobitného predpisu,4a)
uzavrie úètovné knihy k 28. februáru 2009; úètovná
závierka sa nezostavuje. Informácie z úètovných kníh
prevedie táto fyzická osoba do daòovej evidencie v roz-

(2) Ustanovenia § 9, 19, 22 a 28 v znení úèinnom od 1.
marca 2009 sa pouijú pri zostavovaní úètovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. marcu 2009 a neskôr..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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62
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. februára 2009,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní svetelných zdrojov
pre domácnos energetickým títkom

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z. nariaïuje:
§1

§3
(1) Do skupiny urèených výrobkov svetelné zdroje
pod¾a osobitného predpisu1) patria
a) elektrické svetelné zdroje s napájaním priamo zo siete (iarovky a integrálne kompaktné iarivky),
b) iarivkové svetelné zdroje (vrátane lineárnych a neintegrálnych kompaktných iariviek), aj ak sú predávané na pouitie mimo domácnosti.

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti
o oznaèovaní svetelných zdrojov pre domácnos (ïalej
len svetelný zdroj) energetickým títkom.

(2) Ak svetelný zdroj môe rozobra koneèný pouívate¾, na úèely tohto nariadenia vlády svetelný zdroj je tá
èas, ktorá vyaruje svetlo.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na
a) svetelné zdroje, ktorých svetelný tok je väèí ako
6 500 lúmenov,
b) svetelné zdroje, ktoré majú príkon mení ako 4 watty,
c) reflektorové svetelné zdroje,
d) svetelné zdroje, ktoré sa predávajú primárne na pouitie s inými zdrojmi energie, ako napríklad s batériami,
e) svetelné zdroje, ktoré sa nepredávajú primárne na
vytváranie svetla vo vidite¾nej èasti spektra (400 a
800 nm),
f) svetelné zdroje, ktoré sa predávajú ako èas výrobku, ktorého primárny úèel nie je osvet¾ovací; okrem
svetelného zdroja, ktorý sa ponúka na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo sa vystavuje oddelene ako náhradný diel.

(3) Na svetelné zdroje uvedené v § 1 ods. 2 môu by
poskytnuté energetické títky a energetické opisy svetelných zdrojov pod¾a tohto nariadenia vlády za predpokladu, e sú prijaté a publikované harmonizované
normy2) aplikovate¾né na také svetelné zdroje.

§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) energetickým títkom tandardná informaèná tabu¾ka, ktorá sa vzahuje na svetelný zdroj,
b) iným podstatným zdrojom voda, chemická látka alebo iná látka, ktorú svetelný zdroj potrebuje na svoju
èinnos,
c) doplnkovou informáciou kadá ïalia informácia týkajúca sa èinnosti svetelného zdroja, ktorá sa vzahuje alebo je nápomocná na jeho hodnotenie, jeho
spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.
1

§4
(1) Výrobca svetelného zdroja alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody postupom pod¾a osobitného predpisu3).
(2) Dokumentácia4) musí by vypracovaná tak, aby
postaèovala na zabezpeèenie presnosti informácie uvedenej na energetickom títku a v energetickom opise
svetelného zdroja a zahàòa
a) názov svetelného zdroja, obchodné meno a adresu
výrobcu,
b) veobecný opis svetelného zdroja umoòujúci jeho
jednoznaènú identifikáciu,
c) informácie, a ak je to dôleité aj nákresy, o hlavných
kontrukèných znakoch modelu svetelného zdroja,
najmä tých jeho èastí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvòujú spotrebu energie,
d) protokoly zo skúok a meraní uskutoènených pod¾a
technických noriem,
e) návod na obsluhu,
f) veobecnú charakteristiku výrobku,
g) výsledky uskutoènených kontrukèných výpoètov
tam, kde sú dôleité,
h) skúobné protokoly vrátane tých, ktoré vypracovali
autorizované osoby,

) § 9 ods. 1 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 5 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 254/2003 Z. z.
3
) § 12 ods. 3 písm. a) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
4
) § 13 ods. 3 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzahujúcich sa
na podobné modely svetelného zdroja.
§5
(1) Informácia, ktorá sa má predloi spotrebite¾ovi
prostredníctvom energetického títku a energetického
opisu svetelného zdroja urèeného na predaj, prenájom,
predaj na splátky alebo predvádzanie koneènému pouívate¾ovi, obsahuje informáciu týkajúcu sa spotreby
elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.
(2) Energetický títok musí by umiestnený, vytlaèený alebo pripevnený na vonkajej strane individuálneho balenia svetelného zdroja. Na individuálne balenie
svetelného zdroja nemono umiestni, vytlaèi ani pripevni niè, èo by zakrývalo energetický títok alebo zniovalo jeho vidite¾nos. pecifikácia energetického títku je uvedená v prílohe è. 1.
(3) Energetický opis svetelného zdroja obsahuje údaje urèené pre energetický títok svetelného zdroja. Ak
nie sú dodávané technické charakteristiky svetelného
zdroja, energetický títok poskytovaný so svetelným
zdrojom mono tie povaova za energetický opis svetelného zdroja.
(4) Ak sa svetelný zdroj ponúka na predaj, prenájom
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alebo predaj na splátky prostredníctvom potovej sluby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva,
e spotrebite¾ nemá záujem o predvedenie výrobku, je
potrebné prija opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom títku alebo v energetickom opise svetelného zdroja ete pred jeho nákupom. Táto informácia zahàòa vetky údaje pod¾a prílohy è. 2.
(5) Triedy energetickej hospodárnosti svetelného
zdroja sú pecifikované v prílohe è. 3.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 4.
§7
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 188/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
oznaèovania svietidiel pre domácnos energetickým
títkom.
§8
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2009.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 62/2009 Z. z.

ENERGETICKÝ TÍTOK
1. Energetický títok sa vyberá z nasledujúcich ilustrácií. Ak energetický títok nie je vytlaèený na obale, ale je pouitý samostatný energetický títok umiestnený na obale alebo pripevnený k obalu, musí sa poui farebná verzia energetického títku. Ak sa pouije èierno-biela verzia energetického títku, tlaè a pozadie môu ma ¾ubovo¾né farby,
ktoré zachovávajú èitate¾nos energetického títku.

2. pecifické informácie pre potreby vytvorenia energetického títku:
I. Trieda energetickej hospodárnosti svetelného zdroja urèená pod¾a prílohy è. 3. Toto indikaèné písmeno musí
by umiestnené na tej istej úrovni ako prísluná ípka.
II. Svetelný tok svetelného zdroja v lúmenoch zmeraný pod¾a skúobných postupov urèených v harmonizovaných
normách.
III. Príkon svetelného zdroja vo wattoch zmeraný pod¾a skúobných postupov urèených v harmonizovaných normách.
IV. Priemerná vypoèítaná ivotnos svetelného zdroja v hodinách zmeraná pod¾a skúobných postupov urèených
v harmonizovaných normách. Ak na obale nie je iadna iná informácia o ivotnosti svetelného zdroja, tento údaj
sa môe vynecha.
3. Ak sú informácie pecifikované v druhom bode bodoch II a III, a keï ich mono poui aj v bode IV a uvies niekde
inde na obale svetelného zdroja, môu sa z energetického títka spolu s prázdnym okrajom, ktorý ich obsahuje, vynecha. Energetický títok sa potom vyberie z nasledujúcich obrázkov:
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Okolo energetického títku musí by minimálne 5 mm prázdny okraj. Ak iadna strana obalu nie je dostatoène ve¾ká
na to, aby mohla obsahova energetický títok s prázdnym okrajom, alebo ak by energetický títok s prázdnym okrajom pokrýval viac ako 50 % plochy povrchu najväèej strany, energetický títok a prázdny okraj sa môu zmeni, ale
nie viac, ako je potrebné na splnenie uvedených podmienok. Energetický títok sa nesmie zmeni po dåke na menej
ako 40 % jeho tandardnej ve¾kosti. Ak je obal príli malý na to, aby na òom mohol by umiestnený zmenený energetický títok, energetický títok sa musí pripevni k svetelnému zdroju alebo k obalu. Energetický títok mono vynecha, ak sa vystavuje spolu so svetelným zdrojom v plnej ve¾kosti (napríklad pripevnený k regálu, na ktorom je svetelný zdroj vystavený).

Pouité farby:
Farebná verzia:
CMYB  tyrkysová, fialová, ltá, èierna.
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Príklad pouitia farieb:
07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % ltá, 0 % èierna.
ípky:
A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E: 03X0
F: 07X0
G: 0XX0
Farba rámèeka X070.
Celý text je èierny. Podklad je biely.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 62/2009 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIA¼KU
Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na dia¾ku musia obsahova kópiu energetického títku svetelného
zdroja alebo tieto údaje v urèenom poradí:
1. Trieda energetickej hospodárnosti svetelného zdroja (príloha è. 1 druhý bod bod I); trieda energetickej hospodárnosti svetelného zdroja je definovaná pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná), prièom keï je
tento údaj uvedený v tabu¾ke, môe sa vyjadri aj inou formou, ak je zrejmé poradie stupnice od A (viac úsporná) po
G (menej úsporná).
2. Svetelný tok svetelného zdroja (príloha è. 1 druhý bod bod II).
3. Príkon svetelného zdroja (príloha è. 1 druhý bod bod III).
4. Priemerná vypoèítaná ivotnos svetelného zdroja (príloha è. 1 druhý bod bod IV).
Údaj o ivotnosti svetelného zdroja mono vynecha.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 62/2009 Z. z.

TRIEDA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI
Trieda energetickej hospodárnosti svetelného zdroja sa urèí takto:
Svetelné zdroje sa zaradia do triedy A, ak pre ne platí:
a) pre iarivky bez integrovaného predradníka (tie, ktoré si vyadujú na pripojenie k sieti predradník alebo iné regulaèné zariadenie)
W ≤ 0,15 Φ + 0,0097Φ,
b) pre ostatné svetelné zdroje
W ≤ 0,24 Φ + 0,0103Φ,
kde Φ je svetelný tok svetelného zdroja,
W je príkon svetelného zdroja vo wattoch.

Ak svetelný zdroj nie je zaradený do triedy A, referenèný príkon WR sa vypoèíta takto:
WR = 0,88 Φ + 0,049Φ,
keï Φ > 34 lúmenov,
0,2 Φ,
keï Φ ≤ 34 lúmenov,
kde Φ je svetelný tok svetelného zdroja.

Koeficient energetickej hospodárnosti sa potom stanoví ako
W
,
E1=
WR
kde W je príkon svetelného zdroja vo wattoch.

Triedy energetickej hospodárnosti sa potom urèia pod¾a tejto tabu¾ky:
Trieda energetickej hospodárnosti

Koeficient energetickej hospodárnosti EI

B

EI < 60 %

C

60 % ≤ EI < 80 %

D

80 % ≤ EI < 95 %

E

95 % ≤ EI < 110 %

F

110 % ≤ EI < 130 %

G

EI ≥ 130 %
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 62/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Komisie 98/11/ES z 27. januára 1998, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS týkajúca sa
energetického títkovania svietidiel pre domácnos (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).
2. Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebièmi na títkoch a tandardných informáciách o výrobkoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
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63
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. februára 2009,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2
zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 573/2005 Z. z. a zákona è. 139/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 192/2004 Z. z., vyhláky
è. 401/2004 Z. z., vyhláky è. 627/2004 Z. z., vyhláky
è. 10/2005 Z. z., vyhláky è. 614/2005 Z. z., vyhláky
è. 260/2006 Z. z., vyhláky è. 157/2008 Z. z. a vyhláky è. 608/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 18a
Prechodné ustanovenie úèinné k 1. marcu 2009
Výka príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac pod¾a § 11 ods. 1 od 1. marca 2009 do 31.
decembra 2010 je
a) do 30 km najviac 50 eur,
b) do 60 km najviac 80 eur,
c) do 90 km najviac 100 eur,
d) do 120 km najviac 110 eur,
e) do 250 km najviac 120 eur,
f) do 600 km najviac 130 eur,
g) nad 600 km najviac 135 eur..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

Viera Tomanová v. r.
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64
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 38 ods. 3 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
opatrenie z 25. februára 2009 è. MF/008928/2009-72, ktorým sa dopåòa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 è. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daòových
priznaní k dani z príjmov (oznámenie è. 633/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. marca 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 4/2009 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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65
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 27. júna 2008 bola v Bruseli podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných
otázkach.
Dohoda nadobudne platnos 6. apríla 2009 pod¾a èlánku 24 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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