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266
ZÁKON
z 10. júna 2010,
ktorým sa dopåòa zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov a zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení zákona è. 464/2005 Z. z., zákona è. 192/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 126/2009 Z. z.
a zákona è. 58/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
§ 56a
Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo vo¾bách
v roku 2010 získala viac ako tri percentá z celkového
poètu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej
republiky, uhradí sa za kadý takýto hlas zo tátneho
rozpoètu Slovenskej republiky príspevok vo výke
0,75 % priemernej nominálnej mesaènej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky; ustanovenie § 52 ods. 4 druhej vety sa na
úhradu príspevku za vo¾by vykonané v roku 2010 nepouije..

Èl. II
Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 568/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:
§ 34b
Príspevok na èinnos v roku 2010 na úèely § 27 ods. 2
druhej vety sa vypoèíta z celkovej sumy príspevku za
hlasy pod¾a osobitného predpisu,28a) ktorá sa rozdelí na
48 podielov. Príspevok na èinnos na ïalie roky sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy vypoèítanej pod¾a
osobitného predpisu,28b) ktorá sa rozdelí na 48 podielov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

28a) § 56a zákona è. 333/2004 Z. z.
è. 266/2010 Z. z.
28b
) § 52 ods. 4 zákona è. 333/2004 Z. z..

v

znení

zákona

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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267
ZÁKON
z 10. júna 2010
o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou
udalosou, ktorú mono prirovna k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo
mimoriadnou udalosou

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

výroba a spracovanie po¾nohospodárskych výrobkov,4)
b) lesného hospodárstva,
c) chovu rýb.

Predmet zákona

§4

Tento zákon ustanovuje
a) vymedzenie sektorov pôdohospodárstva, v ktorých
sa dotácia poskytuje,
b) vymedzenie osôb, ktorým sa dotácia poskytuje,
c) podmienky poskytovania dotácie v po¾nohospodárskej prvovýrobe,
d) podmienky poskytovania dotácie v lesnom hospodárstve,
e) podmienky poskytovania dotácie v chove rýb.

Vymedzenie osôb, ktorým sa dotácia poskytuje
Dotáciu mono poskytnú osobe pod¾a § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je
a) po¾nohospodárskym prvovýrobcom (ïalej len farmár),
b) obhospodarovate¾om lesa,5)
c) obhospodarovate¾om lesnej kôlky alebo
d) producentom výrobkov akvakultúry6) (ïalej len
chovate¾ rýb).

§2

§5

Vymedzenie udalostí, na ktoré sa dotácia poskytuje

Dotácia na kompenzáciu strát
na po¾nohospodárskych výrobkoch spôsobených
nepriaznivou poveternostnou udalosou, ktorú
mono prirovna k prírodnej katastrofe

Dotácia ) sa poskytuje na kompenzáciu strát spôsobených
a) nepriaznivou poveternostnou udalosou, ktorú
mono prirovna k prírodnej katastrofe,2)
b) prírodnou katastrofou, ktorou je zemetrasenie, zosuv pôdy, víchrica, záplava alebo ostatná prírodná
katastrofa, za predpokladu, e je moný jej dostatoène presný opis,
c) mimoriadnou udalosou, ktorou je protipovodòové
opatrenie, o ktorom rozhodne prísluný orgán tátnej správy pod¾a osobitného predpisu.3)
1

§3
Vymedzenie sektorov pôdohospodárstva,
v ktorých sa dotácia poskytuje
Dotácia sa poskytuje v sektore
a) po¾nohospodárskej prvovýroby, ktorej výsledkom je
1

(1) Dotáciu na kompenzáciu strát pod¾a § 2 písm. a)
na po¾nohospodárskych výrobkoch mono poskytnú
farmárovi.
(2) Hrubá hodnota dotácie7) pod¾a odseku 1 nesmie
presiahnu
a) 80 % straty vypoèítanej pod¾a odseku 4, ak je farmár
poistený a uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu najmenej 50 % jeho priemernej roènej produkcie alebo
príjmu z výroby prísluného po¾nohospodárskeho
výrobku v rámci podniku a poistenie sa týka tatisticky najvýznamnejích poveternostných udalostí
na území Slovenskej republiky, ktoré urèí Slovenský
hydrometeorologický ústav (ïalej len ústav),
b) 90 % straty vypoèítanej pod¾a odseku 4, ak farmár
vykonáva èinnos v menej priaznivej oblasti8) a uzav-

) § 8a ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 383/2008 Z. z.
2
) Èl. 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) è. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 zmluvy o tátnej pomoci pre malé
a stredné podniky (MSP) pôsobiace v po¾nohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358,
16. 12. 2006) v platnom znení.
3
) § 22 ods. 1 zákona è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami.
4
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
5
) § 2 písm. p) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch.
6
) Príloha V nariadenia Rady (ES) è. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoloènej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4) v platnom znení.
7
) Èl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) è. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
8
) Èl. 36 písm. a) body i), ii) alebo iii) nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
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rel poistnú zmluvu pokrývajúcu najmenej 50 % jeho
priemernej roènej produkcie alebo príjmu z výroby
prísluného po¾nohospodárskeho výrobku v rámci
podniku a poistenie sa týka tatisticky najvýznamnejích poveternostných udalostí na území Slovenskej republiky, ktoré urèí ústav,
c) 40 % straty vypoèítanej pod¾a odseku 4, ak nie je farmár poistený alebo uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu menej ako 50 % jeho priemernej roènej produkcie
alebo príjmu z výroby prísluného po¾nohospodárskeho výrobku v rámci podniku,
d) 45 % straty vypoèítanej pod¾a odseku 4, ak farmár
vykonáva èinnos v menej priaznivej oblasti, nie je
poistený alebo uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu
menej ako 50 % jeho priemernej roènej produkcie
alebo príjmu z výroby prísluného po¾nohospodárskeho výrobku v rámci podniku.
(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú, ak je
strata najmenej 2 000 eur.
(4) Stratou sa v rámci podniku pod¾a odseku 1 rozumie zníenie príjmu z predaja po¾nohospodárskeho výrobku v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti
pod¾a § 2 písm. a). Zníenie príjmu sa vypoèíta pod¾a
osobitného predpisu.9)
§6
Dotácia na kompenzáciu strát na
po¾nohospodárskych výrobkoch spôsobených
prírodnou katastrofou
(1) Dotáciu na kompenzáciu strát pod¾a § 2 písm. b)
na po¾nohospodárskych výrobkoch mono poskytnú
farmárovi.
(2) Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % straty vypoèítanej pod¾a odseku 4.
(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú, ak je
strata najmenej 2 000 eur.
(4) Stratou v rámci podniku sa pod¾a odseku 1 rozumie zníenie príjmu z predaja po¾nohospodárskeho výrobku v dôsledku udalosti pod¾a § 2 písm. b). Na výpoèet zníenia príjmu sa obdobne pouije osobitný
predpis.9)
§7
Dotácia na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve
spôsobených prírodnou katastrofou
(1) Dotáciu mono poskytnú obhospodarovate¾ovi
lesa alebo obhospodarovate¾ovi lesnej kôlky na kompenzáciu strát pod¾a § 2 písm. b) na
a) lesných porastoch,
b) reprodukènom materiáli v lesných kôlkach.
(2) Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % strát vypoèítaných pod¾a odseku 4.
9
10
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(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú, ak sú
straty najmenej 5 000 eur.
(4) Stratou sa pod¾a odseku 1 rozumie
a) hodnota sadbového materiálu na zalesnenie lesného
pozemku a na zabezpeèenie lesného porastu na pozemku, na ktorom ku stratám dolo, a ostatné náklady súvisiace s týmito èinnosami,
b) náklady na likvidáciu pokodeného lesného porastu,
c) hodnota reprodukèného materiálu v lesnej kôlke,
na ktorom strata vznikla,
d) náklady na likvidáciu pokodeného reprodukèného
materiálu v lesnej kôlke,
e) náklady na opätovný osev alebo výsadbu reprodukèného materiálu v lesnej kôlke.
(5) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú do
100 % straty zníenej o poistné plnenie.
§8
Dotácia na kompenzáciu strát v chove rýb
spôsobených prírodnou katastrofou
(1) Dotáciu mono poskytnú chovate¾ovi rýb v chove
rýb osvedèenom10) Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na kompenzáciu strát spôsobených prírodnou katastrofou na
rybách.
(2) Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % strát vypoèítaných pod¾a odseku 4.
(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú, ak sú
straty najmenej 2 000 eur.
(4) Stratou sa pod¾a odseku 1 rozumie hodnota uhynutých rýb alebo rýb, ktorých stratu spôsobila prírodná katastrofa.
(5) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú do
100 % straty zníenej o poistné plnenie.
§9
Dotácia na kompenzáciu strát spôsobených
mimoriadnou udalosou
(1) Dotáciu mono poskytnú osobe pod¾a § 4 na
kompenzáciu strát spôsobených mimoriadnou udalosou.
(2) Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % strát vypoèítaných pod¾a odseku 4.
(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú, ak je
strata najmenej 2 000 eur.
(4) Stratou sa pod¾a odseku 1 rozumie strata pod¾a
§ 6 ods. 4, § 7 ods. 4 alebo § 8 ods. 4.

) Èl. 11 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) è. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
) § 19a zákona è. 194/1998 Z. z. o ¾achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 210/2007 Z. z.
§ 31 zákona è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorích predpisov.
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§ 10
Spoloèné, prechodné a závereèné ustanovenia
(1) iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a tohto zákona
sa predkladajú Pôdohospodárskej platobnej agentúre
(ïalej len platobná agentúra). Platobná agentúra
môe zverejni výzvu po oznámení pod¾a odseku 3. Súèasou výzvy platobnej agentúry je aj termín predloenia iadosti o poskytnutie dotácie, podrobnosti
o poskytovaní dotácií pod¾a § 5 a 9, spôsob výpoètu
strát a vzor iadosti o poskytnutie dotácie.
(2) Dotáciu pod¾a § 5 a 9 mono poskytnú na základe zmluvy medzi platobnou agentúrou a iadate¾om.
(3) Nepriaznivú poveternostnú udalos, ktorú mono
prirovna k prírodnej katastrofe, oznámi ústav, prírodnú katastrofu oznámi Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky na návrh ústavu.
(4) Prílohou k iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a
tohto zákona je
a) výpis z obchodného registra nie starí ako 60 dní, ak
ide o právnickú osobu,
b) výpis zo ivnostenského registra nie starí ako
60 dní, ak ide o fyzickú osobu,
c) osvedèenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho ro¾níka nie starie ako 60 dní a kópia potvrdenia o pridelení identifikaèného èísla, ak ide
o samostatne hospodáriaceho ro¾níka,
d) výpis z registra pozemkových spoloèenstiev s právnou subjektivitou nie starí ako 60 dní a potvrdenie
o pridelení identifikaèného èísla,
e) výpis z registra zdruení s právnou subjektivitou nie
starí ako 60 dní,
f) kópia osvedèenia o registrácii pre daò z pridanej
hodnoty, ak je jej platcom,
g) znalecký posudok osvedèujúci výku kody alebo
potvrdenie verifikaènej komisie, ktorú vymenúva
minister pôdohospodárstva, osvedèujúce výku
kody,
h) vyhlásenie iadate¾a, e nemá daòové nedoplatky,11)
i) vyhlásenie iadate¾a o tom, e nemá nedoplatky na
poistnom na sociálne poistenie v Sociálnej poisovni
a na poistnom na zdravotné poistenie v iadnej zdravotnej poisovni a na príspevkoch na starobné dô-
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chodkové sporenie a e nemá nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie,
j) vyhlásenie iadate¾a o tom, e má vyporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
k) vyhlásenie iadate¾a, e neporuil zákaz nelegálneho zamestnávania,
l) vyhlásenie iadate¾a, e proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
m) vyhlásenie iadate¾a o tom, e nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(5) Na poskytovanie dotácie pod¾a tohto zákona sa
nevzahujú podmienky uvedené v osobitných predpisoch.12)
(6) Za oprávnený náklad sa nepovauje daò z pridanej hodnoty, ak iadate¾ o dotáciu môe odpoèíta daò
z pridanej hodnoty pod¾a osobitného predpisu.13)
(7) Dotácia pod¾a § 5 a 9 sa vypoèíta tak, e platobná
agentúra na základe prijatých iadostí spoèíta vetky
oprávnené poiadavky predloené pod¾a jednotlivých
ustanovení tohto zákona na poskytnutie dotácie v príslunom kalendárnom roku; ak súèet oprávnených
poiadaviek prevyuje disponibilný objem limitu finanèných prostriedkov pre jednotlivé ustanovenia tohto zákona, platobná agentúra urèí prepoèítací koeficient pre kadé ustanovenie tohto zákona, ktorým
kadému iadate¾ovi prepoèíta oprávnenú poiadavku
na poskytnutie dotácie.
§ 11
Dotáciu pod¾a tohto zákona mono poskytnú aj na
nepriaznivú poveternostnú udalos, ktorú mono prirovna k prírodnej katastrofe, prírodnú katastrofu alebo mimoriadnu udalos, ktorá vznikla pred 15. júnom
2010.
§ 12
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. júna 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

11

) § 1a písm. f) 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.
12
) § 2 ods. 4 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení zákona è. 82/2005 Z. z.
§ 8a ods. 5 a § 37d ods. 3 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
13
) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov.
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ZÁKON
z 10. júna 2010,
ktorým sa dopåòa zákon è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorích predpisov

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

y) zabezpeèuje geologické práce uvedené v § 2 ods. 3
písm. c) a ods. 5 písm. a) a b) na odvrátenie,
zmiernenie alebo odstránenie následkov ivelnej
pohromy.49a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

Zákon è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona è. 515/2008 Z. z., zákona
è. 384/2009 Z. z., zákona è. 110/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 145/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenom y), ktoré znie:

49a) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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