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ZÁKON
zo 7. septembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z. a zákona è. 37/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 písmeno d) znie:
d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky,.
2. V § 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré
znie:
j) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky,.
Doterajie písmená j) a l) sa oznaèujú ako písmená k) a m).
3. Nadpis pod § 9 znie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.
4. V § 9 ods. 1 a 2 sa slová Ministerstvo pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
5. V § 9 ods. 1 sa vypúajú písmená l) a u).
Doterajie písmeno v) sa oznaèuje ako písmeno l).

6. V § 11 sa písmená f) a g) oznaèujú ako písmená e)
a f).
7. § 16 znie:
§ 16
Ministerstvo ivotného prostredia
Slovenskej republiky
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom tátnej správy pre tvorbu
a ochranu ivotného prostredia vrátane
a) ochrany prírody a krajiny,
b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodòami,
ochrany akosti a mnostva vôd a ich racionálneho
vyuívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,
c) ochrany ovzduia, ozónovej vrstvy a klimatického
systému Zeme,
d) ekologických aspektov územného plánovania,
e) odpadového hospodárstva,
f) posudzovania vplyvov na ivotné prostredie,
g) zabezpeèovania jednotného informaèného systému
o ivotnom prostredí a ploného monitoringu,
h) geologického výskumu a prieskumu,
i) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi
vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín,
j) geneticky modifikovaných organizmov..
8. Za § 40h sa vkladá § 40i, ktorý znie:
§ 40i
(1) Pôsobnos Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti tvorby a ochrany ivotného prostredia
vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodòami, ochrany akosti a mnostva vôd a ich racionálneho vyuívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, v oblasti
ochrany ovzduia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov
na ivotné prostredie, zabezpeèovania jednotného informaèného systému o ivotnom prostredí a ploného
monitoringu, geologického výskumu a prieskumu,
ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín, gene-
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ticky modifikovaných organizmov pod¾a doterajích
veobecne záväzných právnych predpisov prechádza
na Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo pôdohospodárstva, ivotného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare
pre oblas pod¾a § 9 a Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky v príslunom gramatickom
tvare pre oblas pod¾a § 16.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti
pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých
vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných
právnych vzahov z Ministerstva pôdohospodárstva,
ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky na Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky. Majetok tátu, ktorý bol do 31. októbra
2010 v správe Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu kompetencií
v oblasti pod¾a odseku 1, prechádza od 1. novembra
2010 do správy Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv
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a povinností a o prechode správy majetku tátu sa
upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky,
v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného
majetku, práv a povinností.
(4) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi
ústrednými orgánmi tátnej správy prechádza i zriaïovate¾ská a zakladate¾ská pôsobnos doterajieho
ústredného orgánu tátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán tátnej správy.
Zmeny v zriaïovate¾skej a zakladate¾skej pôsobnosti sa
vykonajú na základe tohto zákona pod¾a osobitných
predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej
úèasti tátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom èinnosti právnickej
osoby sa upravia dohodou medzi doterajím ústredným orgánom tátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom tátnej správy..
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia § 22
a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 21 a 28 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2010.

Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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ZÁKON
z 9. septembra 2010,
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
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z. a zákona
è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 písm. e) sa vypúajú slová vypracúvaní a.
2. V § 12 písmeno g) znie:
g) realizova projekty a programy pod¾a § 45, § 53c,
§ 53d a § 54,.
3. V § 13 ods. 1 písm. n) sa vypúajú slová schva¾ova a.
4. V § 13 ods. 1 písm. o) sa vypúajú slová vypracúva a.
5. V § 13 ods. 1 písmeno p) znie:
p) spolupracova s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov pod¾a § 10 ods. 2,.
6. V § 13 ods. 1 sa vypúa písmeno ab).
Doterajie písmená ac) a ai) sa oznaèujú ako písmená ab) a ah).
7. V § 18 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová vrátane
projektov a programov pod¾a § 54 ods. 2 písm. c) a d).
8. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Zruenie oprávnenia na èinnos sprostredkovate¾a
alebo pozastavenie èinnosti sprostredkovate¾a
Pri zruení oprávnenia na èinnos sprostredkovate¾a

alebo pri pozastavení èinnosti sprostredkovate¾a sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.11).
9. V § 45 ods. 2 sa vypúa slovo regionálne,.
10. V § 45 ods. 3 sa slová Regionálne, národné, nahrádzajú slovom Národné.
11. V § 46 ods. 3 prvá veta znie: Ústredie a úrad
môu zabezpeèi vzdelávanie a prípravu pre trh práce
uchádzaèovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie v národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom..
12. V § 47 sa vypúa odsek 6.
13. V § 49a ods. 10 písm. j) sa za slová zapracovania,
e vkladajú slová nasledujúci deò.
14. § 49a sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Ak si poskytovate¾ zapracovania nesplní záväzok pod¾a odseku 10 písm. j), novú dohodu pod¾a odseku 10 je moné uzatvori najskôr po uplynutí iestich
mesiacov odo dòa poruenia záväzku pod¾a odseku 10
písm. j)..
15. V § 50 ods. 1, § 50a ods. 5, § 50c ods. 2 a § 50i
ods. 1 sa vypúajú slová § 51a,.
16. Za § 50i sa vkladá § 50j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 50j
Príspevok na podporu zamestnanosti
na realizáciu opatrení na ochranu pred povodòami
a na rieenie následkov mimoriadnej situácie
(1) Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodòami a na rieenie
následkov mimoriadnej situácie (ïalej len príspevok)
sa poskytuje zamestnávate¾ovi pod¾a odseku 3, ktorý
na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného
pomeru uchádzaèa o zamestnanie vedeného v evidencii
uchádzaèov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak
pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu ustanoveného
týdenného pracovného èasu a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodòami alebo s rieením následkov mimoriadnej situácie.
Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzaèa o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to
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isté obdobie poskytnutý príspevok pod¾a § 50, § 50a,
§ 50c, § 50d, § 50e, § 50i, § 51a, § 52, § 52a, § 56 a 56a.
(2) Príspevok sa poskytuje na
a) realizáciu opatrení na ochranu pred povodòami
pod¾a osobitného predpisu,54)
b) rieenie následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej
pod¾a osobitného predpisu.55)
(3) Na úèely poskytovania príspevku sa za zamestnávate¾a povauje
a) obec alebo samosprávny kraj,
b) právnická osoba, ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je obec alebo samosprávny kraj,
c) právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom
drobných vodných tokov,56) a jej vnútorné organizaèné jednotky,57)
d) právnická osoba zaloená tátom, ktorá je správcom
odvodòovacích systémov vo vlastníctve tátu.
(4) Príspevok sa poskytuje najviac poèas iestich kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesaène
vo výke 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výke celkovej ceny práce vypoèítanej zo sumy
dvojnásobku ivotného minima poskytovaného jednej
plnoletej fyzickej osobe pod¾a osobitného predpisu46e)
platnej k prvému dòu kalendárneho mesiaca, za ktorý
sa príspevok poskytuje.
(5) Zamestnávate¾ovi pod¾a odseku 3 písm. a) sa jednorazovo poskytuje príspevok aj na úhradu èasti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodòami alebo na rieenie
následkov mimoriadnej situácie vo výke 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výke
40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto.
(6) U zamestnávate¾a pod¾a odseku 3 písm. b) a d) sa
postupuje v rozsahu a za podmienok pod¾a osobitného
predpisu.58)
(7) Zamestnávate¾ môe o príspevok z dôvodu rieenia následkov mimoriadnej situácie poiada najneskôr do iestich mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej
situácie.
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d)
e)
f)
g)
h)

dátum vzniku pracovného pomeru,
výku príspevku,
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
podmienky a termín zúètovania poskytnutého príspevku,
i) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho èasti v prípade
nesplnenia dohodnutých podmienok,
j) záväzok zamestnávate¾a, e do urèeného termínu
predloí úradu pracovné zmluvy zamestnancov
a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu
kadé skonèenie pracovného pomeru,
k) záväzok úradu, e bude zamestnávate¾ovi poskytova príspevok pod¾a odseku 4 mesaène, najneskôr
do 30 kalendárnych dní odo dòa predloenia dokladov zamestnávate¾om,
l) záväzok úradu, e poskytne príspevok pod¾a odseku
5 najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dòa predloenia dokladov zamestnávate¾om pod¾a odseku 3
písm. a),
m) záväzok zamestnávate¾a, e oznámi úradu kadú
zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30
kalendárnych dní,
n) ïalie dohodnuté náleitosti.
(10) Zamestnávate¾ nemôe zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, doèasne
prideli na výkon práce k uívate¾skému zamestnávate¾ovi.35).
Poznámky pod èiarou k odkazom 54 a 58 znejú:

54) Zákon è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami.
55
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
56
) § 48 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
57
) § 10 ods. 3 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení
neskorích predpisov.
58
) Nariadenie (ES) è. 1998/2006..

17. V § 51 ods. 4 prvej vete sa za slovo vykonáva
vkladajú slová najmenej 3 mesiace a.
18. § 51a sa vypúa.

(8) Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad,
v ktorého územnom obvode má zamestnávate¾ sídlo, ak
o tento príspevok zamestnávate¾ písomne poiada; zamestnávate¾ovi pod¾a odseku 3 písm. d) poskytuje príspevok úrad, v ktorého evidencii uchádzaèov o zamestnanie bol vedený zamestnanec prijatý na vytvorené
pracovné miesto. Príspevok sa poskytuje na základe
uzatvorenej písomnej dohody pod¾a odseku 9.

19. V § 53 odsek 3 znie:
(3) Príspevok na dochádzku sa poskytuje v sume
preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume
135 eur mesaène v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo èinnej
osoby..

(9) Dohoda pod¾a odseku 8 obsahuje
a) osobné údaje a identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) dátum vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak sa príspevok poskytuje na rieenie následkov mimoriadnej situácie,
c) poèet vytvorených pracovných miest, úèel poskytovaného príspevku a dohodnutý druh vykonávaných
prác,

20. V § 53c odsek 2 znie:
(2) Podpora zaèleòovania znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie na trh práce sa uskutoèòuje formou národného projektu, ktorý schva¾uje ministerstvo
najmenej pre územný obvod kraja. Právnická osoba
alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1 písm. m) realizuje
projekt, vypláca príspevky a dávky a poskytuje ïalie
dohodnuté plnenia na základe uzatvorenej písomnej
dohody s ústredím alebo úradom..
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21. § 54 vrátane nadpisu znie:
§ 54
Pilotné projekty
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa povaujú aj pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schva¾uje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad; tieto projekty sú financované zo
zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo tátneho rozpoètu alebo sú financované zo
tátneho rozpoètu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 59a sa vypúa.
22. V § 56 ods. 1 sa slová obèana so zdravotným
postihnutím nahrádzajú slovami uchádzaèa o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzaèov
o zamestnanie.
23. V § 56 ods. 4 a § 56a ods. 3 sa za slovami § 50c
vypúa èiarka a slová § 51a.
24. V § 56a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Príspevok sa poskytuje na obèana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávate¾a vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týdenného
pracovného èasu..
25. V § 56a odsek 2 znie:
(2) Mesaèná výka príspevku je
a) 0,72-násobok celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je obèanom so
zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos vyí ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týdenného
pracovného èasu, najviac vo výke 0,72-násobku
celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) 0,36-násobok celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je obèanom so
zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos vyí ako 40 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týdenného
pracovného èasu, najviac vo výke 0,36-násobku
celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje..
26. § 57 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dòa nasledujúceho po uplynutí
dvoch rokov od zaèatia prevádzkovania alebo vykoná-
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vania samostatnej zárobkovej èinnosti, na ktorú bol
príspevok poskytnutý..
27. V § 63 ods. 1 písm. d) sa bodkoèiarka nahrádza
èiarkou a za slová vedie obèanov so zdravotným postihnutím sa vkladá èiarka.
28. § 64 vrátane nadpisu znie:
§ 64
Zadávanie zákaziek na úèely plnenia
povinného podielu zamestnávania obèanov
so zdravotným postihnutím
(1) Povinnos zamestnáva obèanov so zdravotným
postihnutím vo výke povinného podielu pod¾a § 63
ods. 1 písm. d) môe zamestnávate¾ plni aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie obèanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky obèanovi so
zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos.
(2) Zákazka na úèely tohto zákona je dodanie tovaru
alebo poskytnutie sluby s peòaným plnením realizovaná medzi zamestnávate¾om, ktorý si òou plní povinnos zamestnáva obèanov so zdravotným postihnutím
vo výke povinného podielu pod¾a § 63 ods. 1 písm. d),
a chránenou dielòou alebo chráneným pracoviskom
alebo obèanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos.
(3) Tovar na úèely tohto zákona je výrobok zhotovený
chránenou dielòou alebo chráneným pracoviskom alebo obèanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos, a je urèený na predaj.
(4) Sluba na úèely tohto zákona je sluba, ktorá je
poskytovaná chránenou dielòou alebo chráneným pracoviskom alebo obèanom so zdravotným postihnutím,
ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos.
(5) Výka zákazky na zapoèítanie jedného obèana so
zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny
práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávate¾
plní povinnos pod¾a § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypoèítaná pod¾a prvej vety sa
zaokrúh¾uje na euro nadol.
(6) Zamestnávate¾, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, zapoèítava do ceny zákazky aj daò z pridanej hodnoty. Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane z pridanej hodnoty, nezapoèítava do ceny zákazky
daò z pridanej hodnoty vo výke, v akej mu vznikne nárok na jej odpoèítanie pod¾a osobitného predpisu.46b)
(7) Na zapoèítanie poètu obèanov so zdravotným postihnutím pod¾a § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávate¾ môe zapoèíta, je potrebné odobra tovar alebo
prija slubu vo výke podielu celkovej sumy platieb za
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odobratý tovar alebo prijaté sluby v kalendárnom
roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávate¾ plní povinnos pod¾a § 63 ods. 1 písm. d), po zapoèítaní alebo
nezapoèítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých sluieb pod¾a odseku 6
a výkou zákazky pod¾a odseku 5. Výsledná hodnota
vypoèítaná pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾uje na celé èísla
od 0,5 vrátane smerom nahor.
(8) Ak chránená dielòa alebo obèan so zdravotným
postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos, realizujú èinnosti spojené
s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú,
na úèely odseku 7 sa zamestnávate¾ovi, ktorý odoberá
takéto výrobky, zapoèítava výka 10 % peòaného plnenia bez zapoèítania dane z pridanej hodnoty.
(9) Plnenie povinnosti pod¾a § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky pod¾a odseku 1 je zamestnávate¾ povinný preukáza úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka..
29. § 64a sa vypúa.
30. V § 65a sa za slovami § 64 vypúa èiarka a slová § 64a.
31. V § 65b sa vypúajú slová § 51a, a slová
§ 64a,.
32. V § 69 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená e) a g).
33. Za § 72m sa vkladajú § 72n a 72r, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 72n
O príspevok pod¾a § 50j z dôvodu rieenia následkov
mimoriadnej situácie vyhlásenej pod¾a osobitného
predpisu55) v období od 1. mája 2010 do dòa vyhlásenia
tohto zákona mono poiada do iestich mesiacov odo
dòa vyhlásenia tohto zákona.
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. decembra 2010
§ 72o
(1) Príspevky pod¾a § 50e a 50h sa poskytujú najdlhie do 31. decembra 2010.
(2) Príspevok pod¾a § 50d sa poskytuje najdlhie do
31. decembra 2011.
(3) Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepouije.
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
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absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce pod¾a
§ 51a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa
postupuje pod¾a ustanovení úèinných do 31. decembra
2010.
(2) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody
o poskytnutí príspevku na udranie obèana so zdravotným postihnutím v zamestnaní pod¾a § 56a, ktorá bola
uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje pod¾a
ustanovení úèinných od 1. januára 2011.
(3) Plnenie povinnosti pod¾a § 63 ods. 1 písm. d) za
rok 2010 zadaním zákazky pod¾a § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo sluieb pod¾a § 64a úèinných do
31. decembra 2010 je zamestnávate¾ povinný preukáza úradu najneskôr do 31. marca 2011.
§ 72r
Projekty a programy schválené pred 1. januárom
2011 pod¾a § 54 úèinného do 31. decembra 2010 sa dokonèia pod¾a ustanovení úèinných do 31. decembra
2010..
Èl. II
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z. a zákona
è. 572/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:
b) sa zúèastòuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce
uskutoèòovaných v rámci projektov21) schválených
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo), alebo.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 46 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 22 sa vypúa.
2. V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovo úradom vkladajú slová práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len
úrad).
3. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
b) sa zúèastòuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce
uskutoèòovaných v rámci projektov21) schválených
ministerstvom, alebo.
4. Nadpis § 22 znie: Pôsobnos Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 72p

5. V § 22 uvádzacia veta znie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny28).

(1) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

28) Zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestnanosti a o zmene

Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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v èl. I strácajú úèinnos 31. decembra 2010 a ustanovenie § 50d v èl. I stráca úèinnos 31. decembra 2011..

Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 49/2009 Z. z., 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 a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích
predpisov sa mení takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem § 72o v tridsiatom treom bode v èl. I a èlánku III,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. decembra 2010, a okrem
prvého bodu a pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu
a tridsiateho druhého bodu a § 72p a 72r v tridsiatom
treom bode v èl. I a èlánku II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2011.

V èl. III druhá veta znie: Ustanovenia § 50e a 50h

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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374
ZÁKON
z 9. septembra 2010,
ktorým sa dopåòa zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

riadneho odvodu, ktorej úhradu ministerstvo povolí
v splátkach..

Èl. I

Èl. II

Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z. a zákona
è. 84/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 37 sa dopåòa odsekom 20, ktorý znie:
(20) Prevádzkovate¾ hazardných hier, ktorým je národná lotériová spoloènos, je povinný uhradi mimoriadny odvod do tátneho rozpoètu vo výke 40 000 000 eur;
ministerstvo môe povoli úhradu èasti mimoriadneho
odvodu v splátkach v takom rozsahu, v akom sa zriadi
záloné právo na majetok tohto prevádzkovate¾a na zabezpeèenie poh¾adávky tátu v správe ministerstva.
Príjmom z tohto odvodu sa zabezpeèuje vykonávanie
opatrení na ochranu pred povodòami18b) a na zabezpeèovanie základných ivotných potrieb obyvate¾ov oblastí postihnutých povodòami..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 4 zákona è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami..

2. Za § 58c sa vkladá § 58d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 58d

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z. a zákona
è. 563/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 17 sa dopåòa odsekom 30, ktorý znie:
(30) Mimoriadny odvod pod¾a osobitného predpisu80aa) sa zahrnie do základu dane vo výke jeho úhrady
alebo èasti jeho úhrady, a to v tom zdaòovacom období,
v ktorom k úhrade dolo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80aa znie:

80aa) § 37 ods. 20 zákona è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 374 /2010 Z. z..

Prechodné ustanovenie k úprave úèinnej
od 30. septembra 2010
Úhrada mimoriadneho odvodu pod¾a § 37 ods. 20 sa
vykoná do 10. októbra 2010 s výnimkou èasti mimo-

Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. septembra
2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

Strana 3186

Zbierka zákonov è. 375/2010

Èiastka 143

375
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2010
o výke tátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 10
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 310/1992
Zb. o stavebnom sporení v znení neskorích predpisov
ustanovuje:

2011 je 10 % z roèného vkladu, najviac v sume 66,39
eura.

§2

§1
Výka tátnej prémie na stavebné sporenie na rok

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Miklo v. r.
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376
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 18. augusta 2010 è. MF/021218/2010-421, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 è. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizaèná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpoètovej klasifikácie (oznámenie è. 690/2004 Z. z.)
v znení neskorích predpisov.
Opatrenie upravuje organizaènú klasifikáciu rozpoètovej klasifikácie v nadväznosti na opätovné zriadenie Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky zákonom è. 372/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov,
ktorý nadobúda úèinnos 1. novembra 2010.
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. novembra 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 9/2010 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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