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ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorích predpisov a zákon è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona è. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 536/2004 Z. z., zákona è. 349/2007 Z. z. a zákona
è. 518/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) realizáciu vládneho programu zatep¾ovania,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
2. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zatep¾ovanie bytovej budovy..
3. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Zatep¾ovaním bytovej budovy na úèely tohto zákona sa rozumie zlepenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje
a) dosiahnutím zníenia potreby tepla na vykurovanie
minimálne 20 % oproti výpoètovo urèenej potrebe
tepla na vykurovanie za podmienky, e uskutoènením tohto úèelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium urèené osobitným predpisom,
b) splnením kritéria minimálnych tepelnoizolaèných
vlastností stavebných kontrukcií preukázaním
hodnoty súèinite¾a prechodu tepla stavebných kontrukcií niej, ako je poiadavka osobitného predpisu, prièom stavebnými kontrukciami sú obvodový
plá, strený plá, otvorové kontrukcie a vnútorné deliace kontrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
4. V § 5 ods. 6 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
5. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Prostriedky na realizáciu zatep¾ovania pod¾a § 5
ods. 1 písm. g) vedie fond na samostatnom úète zriadenom v tátnej pokladnici..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
6. V § 6 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: a b).

7. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia
§ 3a ods. 1 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z. nahrádza citáciou § 35a ods. 1 písm. j) zákona
è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..
8. V § 8 odsek 7 znie:
(7) iadate¾ovi uvedenému v § 7 písm. a) mono poskytnú podporu na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) alebo
c) len raz, a to len na jeden z týchto úèelov..
9. V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová zo zdrojov
uvedených v § 3 písm. a) a h) a j) a l).
10. V § 9 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) úver na zatep¾ovanie bytovej budovy pod¾a § 5 ods. 1
písm. g) najdlhie na 15 rokov pri nulovej úrokovej
sadzbe v rozsahu do 100 % oprávnených nákladov
najviac vak 50 eur/m2 zatep¾ovanej plochy pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zatep¾ovanej plochy pri
bytovom dome,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
11. V § 9 ods. 3 sa za slová odseku 1 vkladajú slová
písm. a) a c).
12. § 9 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Oprávneným nákladom na zatep¾ovanie bytovej
budovy pod¾a § 5 ods. 1 písm. g) je cena za zhotovenie
stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za
zhotovenie stavby sa zapoèítava cena za projektové
práce vrátane tepelno-technického posudku, ininiersku èinnos, spracovanie návrhu na podanie iadosti
o poskytnutie podpory a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.
(7) Zatep¾ovaná plocha je plocha stavebných kontrukcií, ktorými sú obvodový plá, strený plá, otvorové kontrukcie a vnútorné deliace kontrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré
sú predmetom realizácie procesu zatep¾ovania..
13. V § 10 ods. 2 písm. b) sa slová § 5 ods. 1 písm. e)
nahrádzajú slovami § 5 ods. 1 písm. c) a e).
14. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
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d) pod¾a § 7 písm. a) a b), ak iada o podporu na zatep¾ovanie pod¾a § 5 ods. 1 písm. g)..

22. V § 11 ods. 18 sa slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 11.

15. V § 10 ods. 5 sa slová § 5 ods. 3 písm. a) nahrádzajú slovami § 5 ods. 4 písm. a).

23. V § 12 ods. 1 sa slová ods. 10 nahrádzajú slovami ods. 11.

16. V § 10 ods. 6 sa slová § 5 ods. 3 písm. a) nahrádzajú slovami § 5 ods. 4 písm. a).
17. V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Ustanovenie odseku 7 sa nepouije, ak ide o zatep¾ovanie bytovej budovy pod¾a § 5 ods. 1 písm. g)..
Doterajie odseky 9 a 12 sa oznaèujú ako odseky 10
a 13.
18. V § 10 ods. 13 sa slová § 5 ods. 6 písm. a) a ods. 7
písm. a) nahrádzajú slovami § 5 ods. 7 písm. a)
a ods. 8 písm. a).
19. § 10 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Podporu na zatep¾ovanie bytovej budovy pod¾a
§ 5 ods. 1 písm. g) mono poskytnú na budovu, ktorej
právoplatné kolaudaèné rozhodnutie alebo iný doklad
preukazuje, e budova bola daná do uívania pred rokom 1989 a nebola na jej zateplenie poskytnutá iná forma tátnej podpory..

24. V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:
b) obec v sídle okresu u iadate¾a pod¾a § 7 písm. a) na
úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) a u iadate¾a
pod¾a § 7 písm. b) na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), c),
d) a g)..
25. V § 15 ods. 2 sa vypúajú slová a pod¾a § 13
ods. 5 a slová § 6 ods. 6 sa nahrádzajú slovami § 6
ods. 7.
Èl. II
Zákon è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 536/2004 Z. z.,
zákona è. 612/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 271/2008 Z. z. a zákona è. 382/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

20. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Návrh na zabezpeèenie záväzkov na úèel pod¾a
§ 5 ods. 1 písm. g) sa preukazuje
a) urèením nehnute¾ného majetku, ktorý bude predmetom záloného práva u iadate¾a uvedeného v § 7
písm. a) a b), alebo
b) zriadením záloného práva na poh¾adávku u iadate¾a uvedeného v § 7 písm. b), alebo
c) oznaèením bankovej záruky u iadate¾a uvedeného
v § 7 písm. b)..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia § 13
ods. 4 zákona è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona è. 536/2004 Z. z. nahrádza
citáciou § 13 ods. 3 zákona è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorích predpisov.

Doterajie odseky 3 a 17 sa oznaèujú ako odseky 4
a 18.

Èl. III

21. V § 11 ods. 13 sa slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 11.

1. V § 5 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a iadosti pod¾a vládneho programu zatep¾ovania.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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266
ZÁKON
z 24. júna 2009,
ktorým sa dopåòa zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva sa dopåòa takto:
V § 18 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
(9) Riadiaci orgán môe uzavrie zmluvu so iadate¾om aj pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci;50a) ustanovenie odseku 7
tým nie je dotknuté..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 50a znie:

50a) Èl. 78 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom znení..

Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z. a zákona è. 108/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 60 ods. 1 sa slová do 30. apríla kalendárneho
roka nasledujúceho po kalendárnom roku nahrádzajú
slovami do konca prvého kalendárneho mesiaca tvrroka nasledujúceho po tvrroku.
2. V § 60 ods. 2 úvodnej vete sa slovo zriadenie nahrádza slovom úhradu.
3. V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:
f) náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie
a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávate¾om za zamestnancov, ktorí sú
obèanmi so zdravotným postihnutím; tieto náklady
sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávate¾ovi na tento
úèel poskytnutý príspevok pod¾a § 56 alebo § 56a,.

4. V § 60 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno
f), ktoré znie:
f) náklady na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie
a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá
je obèanom so zdravotným postihnutím,.
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená
g) a i).
5. V § 60 odsek 7 znie:
(7) Príspevok poskytuje prísluný úrad na základe
dokladov preukazujúcich vynaloené náklady pod¾a
odsekov 2 a 5 za prísluný tvrrok najviac vo výke
25 % zo súm ustanovených v odseku 6, a to do konca
druhého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho tvrroka, za ktorý sa príspevok iada..
6. § 60 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Splnenie povinností pod¾a § 70 ods. 7 právnická
osoba alebo fyzická osoba preukazuje úradu raz roène
spolu s prvou písomnou iadosou o poskytnutie príspevku podanou v príslunom kalendárnom roku.
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná oznámi úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní kadú
zmenu skutoèností uvedených v § 70 ods. 7..
7. V § 70 ods. 7 úvodná veta znie:
Ak tento zákon neustanovuje inak, právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzaè o zamestnanie, ktorý
pred zaradením do evidencie uchádzaèov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú èinnos, a ktorí poiadali o poskytnutie príspevku
pod¾a tohto zákona, sú povinní ku dòu podania iadosti preukáza.
8. Za § 72h sa vkladá § 72i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72i
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej k 7. júlu 2009
(1) Za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009
sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu
nákladov na dopravu zamestnancov poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne poiada najneskôr do 31. júla 2009. Príspevok
najviac vo výke 50 % zo súm ustanovených v § 60
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ods. 6 na základe dokladov preukazujúcich vynaloené
náklady pod¾a § 60 ods. 2 a 5 za obdobie od 1. januára
2009 do 30. júna 2009 poskytne prísluný úrad do
31. augusta 2009.
(2) Za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009
sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu
nákladov na dopravu zamestnancov poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne poiada najneskôr do 31. októbra 2009. Príspe-

Strana 1773

vok najviac vo výke 25 % zo súm ustanovených v § 60
ods. 6 na základe dokladov preukazujúcich vynaloené
náklady pod¾a § 60 ods. 2 a 5 za obdobie od 1. júla
2009 do 30. septembra 2009 poskytne prísluný úrad
do 30. novembra 2009..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 7. júla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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267
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 23. júna 2009
o referenènej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu
a o zloení referenènej hodnoty vyváeného dôchodkového fondu
a rastového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska pod¾a § 91 ods. 5 a § 91a
ods. 3 a 4 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 137/2009 Z. z. (ïalej len zákon)
ustanovuje:
§1
(1) Výkonnosou konzervatívneho dôchodkového
fondu sa rozumie pomer aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického
priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek
za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Hodnota vypoèítaná pod¾a prvej vety sa zaokrúhli tak, e vypoèítaný
zvyok, ktorý je nií ako 0,005, sa zaokrúh¾uje nadol
a vypoèítaný zvyok, ktorý sa rovná alebo je vyí ako
0,005, sa zaokrúh¾uje nahor.
(2) Referenènou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu sa rozumie pomer aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia
a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia, ktorý sa rovná hodnote jedna.
(3) Porovnanie výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu pod¾a odseku 1 s referenènou hodnotou
konzervatívneho dôchodkového fondu ustanovenou
pod¾a odseku 2 sa vykonáva v prvý pracovný deò po
skonèení sledovaného obdobia.
§2
(1) Podkladom pre referenènú hodnotu vyváeného
dôchodkového fondu a referenènú hodnotu rastového
dôchodkového fondu (ïalej len referenèná hodnota) je
skupina finanèných nástrojov,1) ktorej zloenie zodpovedá zloeniu majetku vo vyváenom dôchodkovom
fonde a v rastovom dôchodkovom fonde; pri zostavovaní referenènej hodnoty sa pomerné zastúpenie akcio1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
2

vej, dlhopisovej a peòanej èasti referenènej hodnoty
urèí vyjadrením v percentách. Výber jednotlivých zloiek referenènej hodnoty sa vykoná pre akciovú èas referenènej hodnoty spôsobom pod¾a odseku 2, pre dlhopisovú èas referenènej hodnoty spôsobom pod¾a
odseku 3 a pre peòanú èas referenènej hodnoty spôsobom pod¾a odseku 4.
(2) Akciová èas2) referenènej hodnoty sa urèí detailnou pecifikáciou akciových investícií pod¾a
a) krajín sídla emitentov,
b) odvetvového èlenenia,
c) finanèných indexov,3)
d) meny, v ktorej sú akciové investície denominované,
alebo
e) iných kritérií.
(3) Dlhopisová èas4) referenènej hodnoty sa urèí detailnou pecifikáciou dlhopisových investícií pod¾a
a) typu emitentov dlhových cenných papierov v èlenení
pod¾a tátov, orgánov miestnej správy, podnikov,
bánk a multilaterálnych intitúcií,
b) odvetvia pri podnikových dlhopisoch,
c) ratingu emitentov dlhových cenných papierov,
d) zostatkovej doby do splatnosti,
e) modifikovanej durácie dlhopisových investícií,
f) meny, v ktorej sú dlhopisové investície denominované, alebo
g) iných kritérií.
(4) Peòaná èas5) referenènej hodnoty, za ktorú sa
na úèely tejto vyhláky povaujú aj dlhopisy a iné dlhové cenné papiere6) so splatnosou do jedného roka, sa
urèí detailnou pecifikáciou peòaných investícií pod¾a
a) ratingu emitentov nástrojov peòaného trhu a bánk
alebo poboèiek zahranièných bánk, v ktorých sú
uloené peòané prostriedky na bených a vkladových úètoch,
b) zostatkovej doby do splatnosti,
c) modifikovanej durácie nástrojov peòaného trhu
a peòaných prostriedkov na bených a vkladových
úètoch alebo
d) iných kritérií.

§ 81 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 85 ods. 1 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 81 ods. 3 písm. a) a b) zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 85 ods. 2 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 85 ods. 3 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 81 ods. 3 písm. c) zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(5) Pri zostavovaní akciovej, dlhopisovej a peòanej
èasti referenènej hodnoty sa pomerné zastúpenie jednotlivých zloiek pod¾a odsekov 2 a 4 urèí vyjadrením
v percentách.
§3
(1) Pomerné zastúpenie akciových, dlhopisových
a peòaných investícií v majetku vo vyváenom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa
môe odchýli od pomerného zastúpenia akciovej,
dlhopisovej a peòanej èasti referenènej hodnoty pod¾a
§ 2 ods. 1 jednotlivo pre kadú èas v rozsahu 25 percentuálnych bodov. Odchýlku pod¾a prvej vety mono
prekroèi iba z dôvodov, ktoré nemôe dôchodková
správcovská spoloènos ovplyvni, napríklad pri významných ekonomických udalostiach na finanènom
trhu, a to najviac po dobu, kým sa nevykonajú vetky
opatrenia potrebné na zosúladenie zloenia majetku vo
vyváenom dôchodkovom fonde a rastovom dôchodkovom fonde so tatútom vyváeného dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.
(2) Pomerné zastúpenie jednotlivých zloiek majetku
vo vyváenom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa môe odchýli od pomerného zastúpenia prísluných zloiek v akciovej èasti referenènej hodnoty pod¾a § 2 ods. 2, v dlhopisovej èasti
referenènej hodnoty pod¾a § 2 ods. 3 a v peòanej èasti
referenènej hodnoty pod¾a § 2 ods. 4 jednotlivo pre ka-
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dú zloku v rozsahu 25 percentuálnych bodov. Odchýlku pod¾a prvej vety mono prekroèi iba z dôvodov, ktoré nemôe dôchodková správcovská spoloènos
ovplyvni, napríklad pri významných ekonomických
udalostiach na finanènom trhu, a to najviac po dobu,
kým sa nevykonajú vetky opatrenia potrebné na zosúladenie zloenia majetku vo vyváenom dôchodkovom
fonde a rastovom dôchodkovom fonde so tatútom vyváeného dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.
(3) Porovnanie zloenia majetku vo vyváenom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde so
zloením referenènej hodnoty pod¾a odsekov 1 a 2 a § 2
sa vykonáva v prvý pracovný deò po skonèení sledovaného obdobia.
§4
Sledovaným obdobím sa na úèely tejto vyhláky rozumie posledných es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Kadé nasledujúce sledované obdobie zaèína plynú prvým kalendárnym dòom
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prvé sledované
obdobie zaèína plynú 1. júla 2009.
§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2009.

Ivan ramko v. r.
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268
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 28. mája 2008 bola v Sarajeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutoèností.
Dohoda nadobudne v súlade s èlánkom 13 ods. 1 platnos 1. júla 2009.
Do textu dohody mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpeènostnom úrade.
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