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ZÁKON
z 10. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení
zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 513/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 142/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z. a zákona
è. 491/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa slová ustanovených osobitným predpisom1a) na vymedzených úsekoch dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy1b) (ïalej len vymedzené
úseky ciest) nahrádzajú slovami na pozemných komunikáciách ustanovených osobitnými predpismi1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 6 a 8 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 7 zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za
uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 86/2008 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 1b sa vypúa.
2. V § 2 ods. 1 písm. e), § 40 ods. 1, § 57da ods. 10,
§ 59b ods. 3 a § 62 ods. 6 sa slová dopravy, pôt a telekomunikácií nahrádzajú slovom vnútra.
3. V § 2 odsek 2 znie:
(2) eleznièná polícia spolupôsobí na pozemných
komunikáciách pri kontrole úhrady mýta, pri kontrole
dodriavania povinností oznaèenia motorového vozidla
nálepkou, pri meraní hmotnosti vozidla, nápravových
tlakov vozidla a rozmerov vozidla pod¾a osobitných
predpisov.1a).

ného predpisu1a) nahrádzajú slovami pod¾a § 2
ods. 2.
9. V § 48 ods. 1 sa slová na vymedzených úsekoch
ciest1b) nahrádzajú slovami pri plnení úloh pod¾a § 2
ods. 2.
10. V § 48a sa slová na vymedzených úsekoch
ciest1b) nahrádzajú slovami pri plnení úloh pod¾a § 2
ods. 2.
11. V § 48a písm. e) sa slová úhrady mýta pod¾a osobitného predpisu.1a) nahrádzajú slovami pod¾a § 2
ods. 2..
12. V § 51 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) ak nemono inak zadra dopravný prostriedok, ktorého vodiè bezoh¾adnou jazdou váne ohrozuje ivot
a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie pod¾a osobitného predpisu26a) nezastaví..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 63 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

13. V § 59b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) eleznièná polícia spolupracuje poèas konania
spoloèenských, kultúrnych a portových podujatí pri
zabezpeèovaní a obnove verejného poriadku s ozbrojenými zbormi a ozbrojenými bezpeènostnými zbormi aj
mimo obvodu eleznièných dráh..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
14. V § 65 ods. 2 sa slová pod¾a osobitného predpisu1a) nahrádzajú slovami pod¾a osobitných predpisov1a).

4. V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová na vymedzených
úsekoch ciest1b) nahrádzajú slovami pod¾a § 2 ods. 2.

Èl. II

5. V § 22 ods. 3 sa slová úhrady mýta pod¾a osobitného predpisu1a) nahrádzajú slovami pod¾a § 2
ods. 2.

Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 275/2007 Z. z., zákona

6. V § 23 sa vypúajú slová na vymedzených úsekoch ciest a slová úhrady mýta pod¾a osobitného
predpisu1a) sa nahrádzajú slovami pod¾a § 2 ods. 2.
7. V § 24a sa slová úhrady mýta pod¾a osobitného
predpisu1a) nahrádzajú slovami pod¾a § 2 ods. 2.
8. V § 25 ods. 1 sa slová úhrady mýta pod¾a osobit-
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è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z. a zákona
è. 8/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 8 znie:
(8) Kontrolu dodriavania povinnosti oznaèenia motorového vozidla nálepkou pri pouití vymedzených
úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I.
triedy sú oprávnené vykonáva
a) útvary Policajného zboru v rámci vykonávania doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky,2f)
b) útvary sluby mýtnej polície elezniènej polície2faa)
(ïalej len sluba mýtnej polície)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2faa znie:

2faa) Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích predpisov..

2. V § 6 ods. 11 sa za slová prísluníkovi Policajného
zboru vkladajú slová alebo prísluníkovi sluby mýtnej polície.
3. V § 8 ods. 9 sa za slová s útvarmi Policajného zboru vkladajú slová alebo útvarmi sluby mýtnej polície.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa na konci pripájajú tieto slová: ,§ 48 a 48a zákona è. 57/1998 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
5. V § 22a úvodnej vete sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 190 eur.
6. V § 22c ods.1 písm. b) sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 170 eur.
7. V § 22c sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) ako vodiè sa odmietne podrobi pokynom fyzickej
osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla alebo odmietne uvies východiskové miesto a miesto urèenia
uskutoèòovanej prepravy..
8. V § 22c ods. 2 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 330 eur.
9. V § 22c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. i) mono uloi pokutu do 660 eur..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
10. V § 22c ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo útvary sluby mýtnej polície..
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-

Strana 839

publiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z. a zákona è. 8/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 86 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová:
a priestupky proti bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky pod¾a § 22 ods. 1 písm. i),.
Èl. IV
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z. a zákona è. 583/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno i).
2. V § 11 písm. a) sa za slovo premávky, vkladajú
slová ochranu bezpeènosti a plynulosti elezniènej dopravy,.
3. V § 11 písm. d) sa za slová Policajný zbor vkladá
èiarka a slová elezniènú políciu.
Èl. V
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republi-
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ky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 491/2008 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 1 ods. 4 písm. a) sa vypúajú slová Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo.
2. V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slovami Slovenskej informaènej sluby èiarka nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a minister dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Èl. VI
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.
è.
è.
è.
è.
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592/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z.,
519/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z.,
61/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
449/2008 Z. z., zákona è. 58/2009 Z. z. a
59/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 2 ods. 1 sa za slová Policajný zbor vkladajú
slová alebo eleznièná polícia a vypúajú sa slová
Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo eleznièná polícia,.
2. V § 2 ods. 2 sa vypúajú slová minister dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky,.
Èl. VII
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z. a zákona
è. 59/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 110 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a elezniènú políciu.
2. V § 110 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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71
ZÁKON
z 11. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
v znení zákona è. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
v znení zákona è. 521/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a
Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, e ju bude
vykonáva nestranne a s odbornou starostlivosou tak,
aby bola zabezpeèená spravodlivá ochrana práv
a oprávnených záujmov úèastníkov a aby nedochádzalo k poruovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneuívali..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia Napríklad § 124 Obèianskeho súdneho poriadku, § 99
ods. 2 Trestného poriadku. nahrádza citáciou Napríklad § 124 Obèianskeho súdneho poriadku, § 129
ods. 2 Trestného poriadku..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia
§ 274 písm. h) Obèianskeho súdneho poriadku. nahrádza citáciou § 41 ods. 2 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 neskorích predpisov..
4. § 25 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) aloba a rozhodcovský rozsudok sa doruèujú
úèastníkom vdy do vlastných rúk;9a) dohody úèastníkov o inom spôsobe doruèovania sú neprípustné..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 45a a nasl. Obèianskeho súdneho poriadku..

5. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia Zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
6. V § 31 odsek 3 znie:
(3) Rozhodcovský súd rozhoduje v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi úèastníkmi rozhodcovského

konania a vezme do úvahy obchodné zvyklosti vzahujúce sa na spor, zásady poctivého obchodného styku
a dobrých mravov. Rozhodcovský súd pouije rovnako
ako súd ustanovenia veobecne záväzných právnych
predpisov na ochranu práv spotrebite¾a.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:
13a) Napríklad
§
53
Obèianskeho
zákonníka,
zákon
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008
Z. z., zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 8/2008 Z. z., èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2006/2004
z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi
zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebite¾a (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany
spotrebite¾a) (Ú. v. EÚ L 364/11, 9. 12. 2004)..

7. V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Rovnako nemono prisúdi plnenie zo spotrebite¾skej zmluvy, ktorá je v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu
práv spotrebite¾a,13a) najmä ak obsahuje neprijate¾nú
zmluvnú podmienku.13b) Ak sa dôvod, pre ktorý nemono prisúdi plnenie vzahuje len na èas zmluvy, nemono prisúdi plnenie týkajúce sa len tejto èasti, pokia¾ z povahy zmluvy alebo jej obsahu alebo z okolností,
za ktorých dolo k jej uzavretiu nevyplýva, e túto èas
nemono oddeli od ostatného obsahu. Pokia¾ uzavretiu spotrebite¾skej zmluvy predchádzala nekalá obchodná praktika,13c) nemono prisúdi plnenie v celom
rozsahu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13b a 13c znejú:


13b

) § 53 ods. 4 Obèianskeho zákonníka.

13c

) § 7 a 9 zákona è. 250/2007 Z. z..

8. V § 40 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) pri rozhodovaní boli poruené veobecne záväzné
právne predpisy na ochranu práv spotrebite¾a.13a).
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa vypúa citácia § 274 písm. h) Obèianskeho súdneho poriadku..
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa vypúa citácia § 252 Obèianskeho súdneho poriadku..
11. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 54a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júla 2009
Ustanovenia tohto zákona sa pouijú aj na konania
zaèaté pred 1. júlom 2009..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z.,
432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z.,
273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z.,
511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z. a
465/2008 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 9 ods. 1 v druhej vete sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: s výnimkou poplatku pod¾a
poloky è. 17, pri ktorom je moné tento plati kolkovými známkami alebo v hotovosti, aj keï prevyuje sumu
300 eur..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2009 okrem
èl. II, ktorý nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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72
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,

zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z. a zákona
è. 70/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
odmietnutím podrobi sa vyetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi v súvislosti s dopravnou nehodou, na ktorej sa zúèastnil ako vodiè.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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73
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 555/2005 Z. z., zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è. 68/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 283/2008 Z. z. a zákona è. 476/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 14 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) obmedzenie a preruenie dodávok energie pre výrobcov elektriny,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
e) a f).
2. V § 14 odsek 12 znie:
(12) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, dodávate¾
plynu a odberate¾ plynu, ktorí si zabezpeèujú dodávky
plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích
tátov, sú povinní na úèel rieenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpeèi tandard bezpeènosti dodávok plynu pre koncových odberate¾ov plynu..
3. V § 14 odsek 13 znie:
(13) tandardom bezpeènosti dodávok plynu je zabezpeèenie dodávky plynu pre koncových odberate¾ov
plynu v prípadoch
a) preruenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne poèas 10 týdòov v rozsahu 30 % z celkového
súètu denného objemu dodávky plynu na základe
vetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberate¾ov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávate¾a plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov,
b) spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich
dòoch, poèas ktorých sú na vymedzenom území namerané priemerné denné teploty pod  12 oC,
c) potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom
území vyvolanej vývojom nízkych vonkajích teplôt
v období najchladnejieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období od 1. novembra do 31. marca,
d) preruenia alebo obmedzenia dodávok plynu v období od 1. novembra do 31. marca najmenej poèas
30 po sebe nasledujúcich dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu
prísluného mesiaca na základe celkového súètu

zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberate¾ov
plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu
alebo od dodávate¾a plynu z územia Európskej únie
alebo z územia tretích tátov..
4. § 14 sa dopåòa odsekmi 14 a 19, ktoré znejú:
(14) Prevádzkovate¾ distribuènej siete na úèel rieenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpeèuje tandard bezpeènosti dodávok plynu pre odberate¾ov plynu v domácnostiach. Dodávate¾ plynu na úèel
rieenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpeèuje tandard bezpeènosti dodávok plynu pre odberate¾ov plynu mimo domácnosti. Odberate¾ plynu,
ktorý si zabezpeèuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov, si zároveò zabezpeèuje tandard bezpeènosti dodávok plynu na úèel
rieenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze.
(15) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, dodávate¾ plynu pre odberate¾ov plynu mimo domácnosti a odberate¾
plynu, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu z územia
Európskej únie alebo z územia tretích tátov zabezpeèujú tandard bezpeènosti dodávok plynu zásobami
plynu v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu zo
zásobníkov pri stave núdze do siete na vymedzenom
území. Najviac 50 % objemu plynu potrebného na zabezpeèenie tandardu bezpeènosti dodávok môu zabezpeèi vyuitím cezhraniènej kapacity sietí zmluvne
zabezpeèenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri stave núdze na vymedzenom území.
(16) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, dodávate¾ plynu a odberate¾ plynu, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov predloia ministerstvu kadoroène do 28. februára
návrh spôsobu zabezpeèenia tandardu bezpeènosti
dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra
do 31. marca. Ministerstvo do 31. marca po prerokovaní s úradom a prevádzkovate¾om distribuènej siete,
ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy
plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpeèenia tandardu bezpeènosti
dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra
do 31. marca. V odôvodnených prípadoch z h¾adiska
technických moností môe rozhodnutím udeli výnimku zo spôsobu zabezpeèenia tandardu bezpeènosti
dodávok plynu ministerstvo.
(17) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, dodávate¾ plynu a odberate¾ plynu, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov predloia ministerstvu kadoroène do 31. augusta
informácie o zabezpeèení tandardu bezpeènosti dodá-
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vok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do
31. marca. Ak je zabezpeèenie tandardu bezpeènosti
dodávok plynu nedostatoèné, ministerstvo uloí rozhodnutím opatrenia. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o opatrení na zabezpeèenie tandardu bezpeènosti dodávok plynu nemá odkladný úèinok.
(18) Spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpeèení tandardu bezpeènosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok plynu, postup pri ukladaní
a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatoèného
zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok plynu
a podrobnosti o tandarde bezpeènosti dodávok plynu
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(19) Dodávate¾ plynu a odberate¾ plynu uvedení v odseku 12 môu na základe zmluvy prenies zodpovednos za zabezpeèenie tandardu bezpeènosti dodávok
plynu na iného úèastníka trhu s plynom. Prenesením
zodpovednosti nie je dotknutá povinnos predklada
informácie pod¾a odseku 16..
5. V § 18 odseky 11 a 12 znejú:
(11) Regulovaný prístup na trh s plynom má úèastník trhu s plynom k prepravnej sieti, k distribuènej sieti a do zásobníka.
(12) Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatòuje
pre prístup do aobnej siete a k akumulácii plynu
v sieti. Ak sa uplatòuje dohodnutý prístup do aobnej
siete a k akumulácii plynu v sieti, prevádzkovate¾ prepravnej siete a distribuènej siete je povinný kadoroène
zverejni obchodné podmienky na prístup a vyuívanie
aobnej siete a akumulácie plynu v sieti..
6. V § 46 sa odsek 6 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) poskytova ministerstvu tvrroène informácie zo
zmlúv o uskladòovaní plynu zahàòajúce informácie
o úèastníkovi trhu s plynom, s ktorým bola zmluva
o uskladòovaní plynu uzavretá, o uskladòovacích
objemoch a o aobných výkonoch pre jednotlivých
úèastníkov trhu s plynom; pri zmene zmluvy
o uskladòovaní plynu týkajúcej sa úèastníka trhu
s plynom, s ktorým bola zmluva o uskladòovaní plynu uzavretá, uskladòovacích objemov alebo aobných výkonov poskytne prevádzkovate¾ zásobníka
ministerstvu informácie o takejto zmene bezodkladne..
7. § 46 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Prevádzkovate¾ zásobníka je v prípade stavu núdze na základe rozhodnutia ministerstva povinný v rozsahu stanovenom rozhodnutím ministerstva prerui
abu plynu zo zásobníka pre dotknutých úèastníkov
trhu s plynom, ktorí uskladòujú plyn pre odberate¾ov
mimo vymedzeného územia; proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok. Ministerstvo rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorý na základe
rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území a ktorý v tomto návrhu uvedie, u ktorých prevádzkovate¾ov zásobníka
a v akom rozsahu má by aba plynu zo zásobníka preruená. Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný prerue-
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nie aby plynu zo zásobníka bezodkladne písomne
oznámi dotknutým úèastníkom trhu s plynom. Po odvolaní stavu núdze je prevádzkovate¾ zásobníka povinný bezodkladne obnovi abu plynu zo zásobníka. Ak
v dôsledku preruenia aby plynu zo zásobníka vznikla koda, má dotknutý úèastník trhu s plynom právo
uplatni nárok na náhradu kody a ulého zisku len
vtedy, ak prevádzkovate¾ zásobníka neplnil oznamovaciu povinnos..
8. V § 48 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu..
9. V § 65 sa odsek 1 písm. a) dopåòa deviatym bodom,
ktorý znie:
9. dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu..
10. V § 66 sa odsek 1 písm. b) dopåòa iestym bodom,
ktorý znie:
6. dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu..
11. Za § 69b sa vkladá § 69c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 69c
Prechodné ustanovenia
úèinné od 15. marca 2009
Prevádzkovate¾ distribuènej siete, dodávate¾ plynu
a odberate¾ plynu, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu
z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov
predloia ministerstvu návrh spôsobu zabezpeèenia
tandardu bezpeènosti dodávok plynu na nasledujúce
obdobie od 1. novembra do 31. marca prvýkrát do 15.
apríla 2009. Ministerstvo po prerokovaní s úradom
a prevádzkovate¾om distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe
zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok plynu na
nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca prvýkrát do 15. mája 2009..
Èl. II
Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej
národnej
rady
è.
498/1991
Zb.,
zákona
è. 558/2001 Z. z., zákona è. 203/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 219/2007 Z. z. a zákona è. 577/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 2 sa slová pre ktorého je urèený dobývací priestor alebo ktorý má na loisku povolenú banskú
èinnos. nahrádzajú slovami ktorý má záujem vyuíva prírodné horninové truktúry alebo podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním, na uskladòovanie plynov alebo kvapalín alebo loiska nerastov, ktoré sa
doteraz nezaèali dobýva alebo ich dobývanie sa doteraz neukonèilo a má prísluné banské oprávnenie.1a).
2. V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
môe v osvedèení pod¾a odseku 2 urèi aj minimálnu
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výku zásob plynu, ktoré musia by k dispozícii na úèely predchádzania stavu núdze alebo rieenia stavu núdze v plynárenstve.1b)
(4) Ak Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky koná z vlastného podnetu alebo na podnet obvodného banského úradu, v osvedèení pod¾a odseku 2 môe
v spolupráci s Hlavným banským úradom urèi aj podnikate¾a, ktorý má prísluné banské oprávnenie1a)
a ktorému obvodný banský úrad1c) následne povolí
banskú èinnos pod¾a § 34 ods. 1 písm. a)..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.
Poznámky pod èiarou k odkazu 1a a 1c znejú:

1a) § 4a zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení
neskorích predpisov.
1b
) § 14 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1c
) § 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
v znení neskorích predpisov..

3. § 5 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Podrobnosti o vydaní osvedèenia o vhodnosti prírodných horninových truktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním loísk ropy, hor¾avého
zemného plynu, technicky vyuite¾ného prírodného
plynu pod¾a § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli na uskladòovanie plynov a kvapalín, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením..
4. V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Konverziu loísk ropy, hor¾avého zemného plynu,
technicky vyuite¾ného prírodného plynu a soli v prírodných horninových truktúrach a podzemných priestoroch, ktoré vznikli dobývaním a loiská nerastov,
ktoré sa doteraz nezaèali dobýva alebo ich dobývanie
sa doteraz neukonèilo, na ktoré bolo vydané osvedèenie
pod¾a § 5 ods. 2 a 3, môe podnikate¾ vykona len na základe rozhodnutia o povolení osobitného zásahu do
zemskej kôry, vydaného obvodným banským úradom.1c).
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
5. V § 34a odseku 5 sa za slovo oprávnenie vkladajú
slová len po kladnom stanovisku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
6. V § 41 sa za slová pod¾a § 3 ods. 3, vkladajú slová
§ 5 ods. 2 a 4,.
7. Za § 43a sa vkladá § 43aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 43aa
Prechodné ustanovenie
úèinné od 15. marca 2009
Organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na èinnosti ustanovené v § 34 ods. 1, a ktoré do úèinnosti tohto zákona nezaèali v rámci povolenia na èinnosti ustanovené v § 34 ods. 1 vtláèa plyn do podzemného
zásobníka plynov a kvapalín sú povinné v lehote do deviatich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zá-
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kona poda návrh na vydanie osvedèenia pod¾a § 5
ods. 2..
Èl. III
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2002 Z. z., zákona è. 442/2002 Z. z., zákona è. 658/2004 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z. a zákona è. 283/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. g) sa vypúa slovo podzemných.
2. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová prepravnej siete alebo distribuènej siete nahrádzajú slovami prepravnej
siete, distribuènej siete a za prístup do zásobníka,.
3. V § 5 ods. 1 písm. d) druhý bod znie:
2. prepravu plynu, distribúciu plynu, dodávku plynu
a uskladòovanie plynu,.
4. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom vv), ktoré znie:
vv) sleduje stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu..
5. V § 12 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová v prípade
zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu
s plynom,.
6. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) uskladòovanie plynu..
7. V § 12 ods. 5 písm. a) sa slová k) a p) nahrádzajú
slovami k), p) a r),.
8. V § 12 ods. 6 druhej vete sa slová m) a q) nahrádzajú slovami m), q) a r).
9. V § 12 ods. 6 tvrtej vete sa slová odseku 1 písm. a)
a l), p) a q) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a l)
a p) a r).
10. V § 12 ods. 6 piatej vete sa slová odseku 1 písm. a)
a l), p) a q) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a l)
a p) a r).
11. V § 12 ods. 6 posledná veta znie: Toto rozhodnutie
doruèí úèastníkovi konania a uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu..
12. V § 12 ods. 7 písm. b) sa za slová mono do ceny
zapoèíta vkladajú slová alebo oprávnené náklady
a primeraný zisk, ktoré boli zapoèítané v cene schválenej alebo urèenej úradom za predchádzajúci rok.
13. V § 12 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Spôsob
cenovej regulácie uskladòovania plynu sa urèí ako
priame urèenie porovnate¾nej ceny, ktorá sa urèí porovnaním ceny za uskladòovanie plynu v Slovenskej republike s cenami za uskladòovanie plynu v ostatných
èlenských tátoch..
14. V § 12a ods. 2 písmeno c) znie:
c) prístupu do zásobníka plynu, uskladòovania plynu
a prístupu k akumulácii plynu,1).
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15. V § 12a ods. 3 písm. g) sa slová prenosovej sústavy a prepravnej siete nahrádzajú slovami prenosovej
sústavy, prepravnej siete a prevádzkovate¾om zásobníka,.
16. V § 13 ods. 2 písmeno o) znie:
o) zverejni na svojej internetovej stránke platné ceny
tovarov a sluieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii,
ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania
bezodkladne po doruèení cenového rozhodnutia,.
17. V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Úèastníkom cenového konania zaèatého z podnetu úradu je
regulovaný subjekt, ktorému úrad doruèí oznámenie
o zaèatí cenového konania a ministerstvo..
18. V § 14 ods. 5 sa slová zároveò uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu nahrádzajú
slovami uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej
stránke úradu..
19. § 14 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Úrad cenové konanie zastaví, ak regulovaný
subjekt nepredloí návrh ceny a iné návrhy v cenovom
konaní schválené valným zhromadením pod¾a osobitného predpisu.8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a) znie:

8a) Zákon è. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoloèností a o zmene a doplnení zákona
è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích
predpisov..

20. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Konanie vo veciach pod¾a § 5 ods. 1 písm. e), g) a
k) a bb), dd), qq), oo), ss), tt) a uu) sa zaèína z podnetu
úradu alebo na návrh úèastníka konania..
21. V § 15a ods. 1 písmeno b) znie:
b) overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu,.
22. V § 15a sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) overovanie skutoèností potrebných na vykonávanie
pôsobnosti úradu pod¾a § 5..
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23. V § 16 odsek 1 znie:
(1) Úrad regulovanému subjektu uloí pokutu za poruenie tohto zákona
a) od
1. 100 eur do 10 000 000 eur za poruenie § 11
ods. 1, § 12a ods. 6, za prekroèenie primeranosti
vynaloených nákladov pod¾a § 12 ods. 11
písm. f), za poruenie § 13 ods. 2, za poruenie záväzných pravidiel schválených pod¾a osobitného
predpisu,11ab), za poruenie povinností pod¾a osobitných predpisov,1l)
2. 100 eur do 150 000 eur pre regulované subjekty,
ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)
b) do výky kladného rozdielu medzi uplatnenou cenou
a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný zisk,
c) do výky vyèísleného rozsahu prospechu získaného
z nedodrania úradom urèeného spôsobu regulácie
ceny alebo z nedodrania rozhodnutia úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11ab) znie:

11ab) § 19 ods. 4, § 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona
è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

24. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19b
Prechodné ustanovenie
úèinné od 15. marca 2009
Cenovej regulácii podlieha prístup do zásobníka
a uskladòovanie plynu, ktoré sa uskutoèòuje na základe zmlúv uzatvorených po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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74
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 24. februára 2009
o predkladaní oznámení o prekroèení a zosúladení limitov
v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska pod¾a § 109 ods. 5 zákona
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 67 ods. 6 zákona è. 650/2004
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov ustanovuje:
§1
(1) Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoloènosti o prekroèení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Dss (LMT) 19-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou
správcovskou spoloènosou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej
spoloènosti o prekroèení a zosúladení limitov v majetku
dôchodkového fondu Ddf (LMT) 20-99 sa predkladá za
jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou
správcovskou spoloènosou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe è. 2.
(3) Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
o prekroèení a zosúladení limitov v majetku doplnkové-

ho dôchodkového fondu Dds (LMT) 21-99 sa predkladá
za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované
doplnkovou dôchodkovou spoloènosou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe è. 3.
(4) Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekroèení a zosúladení limitov v majetku
doplnkového dôchodkového fondu Ddd (LMT) 22-99 sa
predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy
spravované doplnkovou dôchodkovou spoloènosou;
vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené
v prílohe è. 4.
§2
Oznámenia pod¾a § 1 sa vypracúvajú elektronicky
v informaènom systéme Národnej banky Slovenska
STATUS DFT  Zber, spracovanie a uchovávanie údajov
subjektov finanèného trhu v Slovenskej republike
a predkladajú sa bez zbytoèného odkladu po vzniku
skutoènosti, ktorá je dôvodom na ich predloenie.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2009.

Ivan ramko v. r.

Emitent
3

ISIN

2
4

Stav pri porušení
v%
5

Lehota na
zosúladenie
6

7

Dátum
Stav po
zosúladenia zosúladení v %

8

Poznámka

Dátum porušenia

Názov dôchodkovej správcovskej spoloþnosti

Porušenie ZSDS /
ýís. r. štatútu dôchodkového
fondu
a
1

Identifikaþný kód

Dss (LMT) 19-99
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Názov dôchodkového fondu

Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoloþnosti o prekroþení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu

VZOR

Príloha è. 1
k vyhláke è. 74/2009 Z. z.
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Metodika oznámenia Dss (LMT) 19-99
1. V þasti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podĐa platného
povolenia na výkon þinnosti.
2. V þasti „Názov dôchodkovej správcovskej spoloþnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej
správcovskej spoloþnosti, ktorá spravuje príslušný dôchodkový fond.
3. V þasti „Identifikaþný kód“ sa uvádza þíselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C.
ýíselníky/C.1 Subjekty.
4. V þasti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo
zákonného obmedzenia.
5. StĎpce 1 až 5 a 8 sa vypĎĖajú pri prekroþení limitov alebo zákonných obmedzení a stĎpce 6 až 8 sa
vypĎĖajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.
6. V stĎpci „Porušenie ZSDS/štatútu dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód porušenia
limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov þíselníka
Porušenia ZSDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. ýíselníky/C.7 ýíselníky kódov.
7. V stĎpci „ISIN“ sa uvádza þíselný kód emisie cenného papiera.
8. V stĎpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy,
uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĎpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekroþeniu limitu alebo zákonného
obmedzenia.
10. V stĎpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza þasové obdobie urþené v rámci opatrenia prijatého
dôchodkovou správcovskou spoloþnosĢou na zosúladenie príslušných limitov alebo zákonných
obmedzení.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Dss
(LMT) 19-99, ktorá bola zaslaná pri prekroþení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá
sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĎpcov 6, 7 a 8.
12. V stĎpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného
limitu alebo zákonného obmedzenia.
13. V stĎpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného obmedzenia.
14. V stĎpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplĖujúce a vysvetĐujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie
štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov alebo zákonných obmedzení.
Použité skratky
Skratka

Opis

ýís. r.
ZSDS
ISIN

þíslo riadka
zákon o starobnom dôchodkovom sporení
oznaþenie cenného papiera podĐa medzinárodného systému þíslovania
na identifikáciu cenných papierov
informaþný systém Národnej banky Slovenska

IS NBS
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Emitent
3

ISIN

2
4

Stav pri porušení
v%
5

Lehota na
zosúladenie
6

7

Dátum
Stav po
zosúladenia zosúladení v %

8

Poznámka

Dátum porušenia

Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoloþnosti

Porušenie ZSDS /
ýís. r. štatútu dôchodkového
fondu
a
1

Identifikaþný kód

Názov dôchodkového fondu

Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoloþnosti o prekroþení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu

VZOR

Príloha è. 2
k vyhláke è. 74/2009 Z. z.
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Metodika oznámenia Ddf (LMT) 20-99
1. V þasti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podĐa platného
povolenia na výkon þinnosti.
2. V þasti „Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoloþnosti“ sa uvádza názov depozitára,
ktorý pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoloþnosti vykonáva þinnosĢ
depozitára podĐa zmluvy o výkone þinnosti depozitára.
3. V þasti „Identifikaþný kód“ sa uvádza þíselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C.
ýíselníky/C.1 Subjekty.
4. V þasti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo
zákonného obmedzenia.
5. StĎpce 1 až 5 a 8 sa vypĎĖajú pri prekroþení limitov alebo zákonných obmedzení a stĎpce 6 až 8 sa
vypĎĖajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.
6. V stĎpci „Porušenie ZSDS/štatútu dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód porušenia
limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov þíselníka
Porušenia ZSDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. ýíselníky/C.7 ýíselníky kódov.
7. V stĎpci „ISIN“ sa uvádza þíselný kód emisie cenného papiera.
8. V stĎpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy,
uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĎpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekroþeniu limitu alebo zákonného
obmedzenia.
10. V stĎpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza þasové obdobie urþené v rámci opatrenia prijatého
dôchodkovou správcovskou spoloþnosĢou na zosúladenie príslušných limitov alebo zákonných
obmedzení.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Ddf
(LMT) 20-99, ktorá bola zaslaná pri prekroþení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá
sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĎpcov 6, 7 a 8.
12. V stĎpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného
limitu alebo zákonného obmedzenia.
13. V stĎpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného obmedzenia.
14. V stĎpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplĖujúce a vysvetĐujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie
štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov alebo zákonných obmedzení.
Použité skratky
Skratka

Opis

ýís. r.
ZSDS
ISIN

þíslo riadka
zákon o starobnom dôchodkovom sporení
oznaþenie cenného papiera podĐa medzinárodného systému þíslovania
na identifikáciu cenných papierov
informaþný systém Národnej banky Slovenska

IS NBS
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2

ISIN
3

Emitent
4

Stav pri porušení
v%
5

Lehota na
zosúladenie
6

7

Dátum
Stav po
zosúladenia zosúladení v %

8

Poznámka

Dátum porušenia

Názov doplnkovej dôchodkovej spoloþnosti

Porušenie ZDDS /
štatútu doplnkového
dôchodkového fondu
1

Identifikaþný kód

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoloþnosti o prekroþení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu

VZOR

Príloha è. 3
k vyhláke è. 74/2009 Z. z.
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Metodika oznámenia Dds (LMT) 21-99
1. V þasti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového
fondu podĐa platného povolenia na výkon þinnosti.
2. V þasti „Názov doplnkovej dôchodkovej spoloþnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej
spoloþnosti, ktorá spravuje príslušný doplnkový dôchodkový fond.
3. V þasti „Identifikaþný kód“ sa uvádza þíselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C.
ýíselníky/C.1 Subjekty.
4. V þasti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo
zákonného obmedzenia.
5. StĎpce 1 až 5 a 8 sa vypĎĖajú pri prekroþení limitov alebo zákonných obmedzení a stĎpce 6 až 8 sa
vypĎĖajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.
6. V stĎpci „Porušenie ZDDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód
porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov
þíselníka Porušenia ZDDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. ýíselníky/C.7 ýíselníky
kódov.
7. V stĎpci „ISIN“ sa uvádza þíselný kód emisie cenného papiera.
8. V stĎpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy,
uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĎpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekroþeniu limitu alebo
zákonného obmedzenia.
10. V stĎpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza þasové obdobie urþené v rámci opatrenia prijatého
doplnkovou dôchodkovou spoloþnosĢou na zosúladenie príslušných limitov alebo porušení
zákonných obmedzení.
11. Pri zosúladení limitov a zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Dds
(LMT) 21-99, ktorá bola zaslaná pri prekroþení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá
sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĎpcov 6, 7 a 8.
12. V stĎpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného
limitu alebo zákonného obmedzenia.
13. V stĎpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného
obmedzenia.
14. V stĎpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplĖujúce a vysvetĐujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie
štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov alebo zákonných obmedzení.
Použité skratky
Skratka

Opis

ýís. r.
ZDDS
ISIN

þíslo riadka
zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
oznaþenie cenného papiera podĐa medzinárodného systému þíslovania
na identifikáciu cenných papierov
informaþný systém Národnej banky Slovenska

IS NBS
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a

ýís. r.

Ddd (LMT) 22-99
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2

ISIN
3

Emitent
4

Stav pri porušení
v%
5

Lehota na
zosúladenie
6

7

Dátum
Stav po
zosúladenia zosúladení v %

8

Poznámka

Dátum porušenia

Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu

Porušenie ZDDS /
štatútu doplnkového
dôchodkového fondu
1

Identifikaþný kód

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekroþení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu

VZOR

Príloha è. 4
k vyhláke è. 74/2009 Z. z.

Èiastka 31
Zbierka zákonov è. 74/2009
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Zbierka zákonov è. 74/2009

Metodika oznámenia Ddd (LMT) 22-99
1. V þasti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového
fondu podĐa platného povolenia na výkon þinnosti.
2. V þasti „Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov depozitára,
ktorý pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje doplnková dôchodková spoloþnosĢ,
vykonáva þinnosĢ depozitára podĐa zmluvy o výkone þinnosti depozitára.
3. V þasti „Identifikaþný kód“ sa uvádza þíselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C.
ýíselníky/C.1 Subjekty.
4. V þasti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo
zákonného obmedzenia.
5. StĎpce 1 až 5 a 8 sa vypĎĖajú pri prekroþení limitov alebo zákonných obmedzení a stĎpce 6 až 8 sa
vypĎĖajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.
6. V stĎpci „Porušenie ZDDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód
porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov
þíselníka Porušenia ZDDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. ýíselníky/C.7 ýíselníky
kódov.
7. V stĎpci „ISIN“ sa uvádza þíselný kód emisie cenného papiera.
8. V stĎpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy,
uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĎpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekroþeniu limitu alebo
zákonného obmedzenia.
10. V stĎpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza þasové obdobie urþené v rámci opatrenia prijatého
doplnkovou dôchodkovou spoloþnosĢou na zosúladenie príslušných limitov a porušení zákonných
obmedzení.
11. Pri zosúladení limitov a zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Ddd
(LMT) 22-99, ktorá bola zaslaná pri prekroþení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá
sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĎpcov 6, 7 a 8.
12. V stĎpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného
limitu alebo zákonného obmedzenia.
13. V stĎpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja
z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného
obmedzenia.
14. V stĎpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplĖujúce a vysvetĐujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie
štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov a zákonných obmedzení.
Použité skratky
Skratka

Opis

ýís. r.
ZDDS
ISIN

þíslo riadka
zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
oznaþenie cenného papiera podĐa medzinárodného systému þíslovania
na identifikáciu cenných papierov
informaþný systém Národnej banky Slovenska

IS NBS
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Zbierka zákonov è. 75/2009
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75
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 24. februára 2009
o poskytovaní informácie o èistej hodnote majetku
v doplnkových dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska pod¾a § 47 ods. 8 zákona
è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
§1
Informácia o èistej hodnote majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková
spoloènos vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu
oznaèeného Dfo (DI) 14-98, ktorého vzor je uvedený
v prílohe.

§2
Informácia pod¾a § 1 sa predkladá elektronicky kadý pracovný deò za predchádzajúci pracovný deò v informaènom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT  Zber, spracovanie a uchovávanie údajov
subjektov finanèného trhu v Slovenskej republike.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2009.

Ivan ramko v. r.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

ýís.r.
b
1
2
3

UkazovateĐ
a

ýistá hodnota majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde

Aktuálna hodnota
doplnkovej dôchodkovej jednotky

Poþet doplnkových dôchodkových jednotiek

NAV

Dfo (DI) 14-98
Strana 1/1

Hodnota/Poþet
1

Stav ku dĖu

Identifikaþný kód

Informácia o þistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

VZOR

Príloha k vyhláke è. 75/2009 Z. z.
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Vysvetlivky na vypracúvanie informácie Dfo (DI) 14-98

1. V èasti Názov doplnkového dôchodkového fondu sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu pod¾a
platného povolenia na výkon èinnosti.
2. V èasti Identifikaèný kód sa uvádza èíselný kód, ktorý sa nachádza v informaènom systéme Národnej banky
Slovenska STATUS DFT/C. Èíselníky/C.1 Subjekty.
3. V èasti Stav ku dòu sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
4. V èasti s názvom NAV
a) v riadku Èistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v ståpci Hodnota/Poèet sa uvádza
èistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a urèuje sa s presnosou na dve desatinné miesta,
b) v riadku Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v ståpci Hodnota/Poèet sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je urèená ako podiel èistej hodnoty majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde a poètu vetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných úètoch
vetkých úèastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberate¾ov dávok vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde v deò výpoètu; vykazuje sa v eurách a urèuje sa s presnosou na es desatinných miest,
c) v riadku Poèet doplnkových dôchodkových jednotiek v ståpci Hodnota/Poèet sa uvádza poèet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súètom vetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na
osobných úètoch vetkých úèastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberate¾ov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deò výpoètu; urèuje sa s presnosou na tyri desatinné
miesta.

Pouité skratky
Skratka

Opis

Èís. r.

èíslo riadka

NAV

èistá hodnota majetku
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