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490
ZÁKON
z 30. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorích predpisov

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

Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
651/2004 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
523/2005 Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona
215/2007 Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona
378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
83/2009 Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z., zákona
471/2009 Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z. a zákona
83/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová zemný plyn a elektrinu nahrádzajú slovami tovar pod¾a § 13 ods. 1
písm. e) a f) a za slová § 7 sa vkladajú slová alebo
§ 7a.
2. V § 6 ods. 6 sa slová rozvodnej siete zemného plynu nahrádzajú slovami sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete,
ktorá je k takejto sústave pripojená,.
3. V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovo chlad vkladajú
slová a podobné nehmotné veci.
4. V § 8 ods. 4 písmeno i) znie:
i) na úèel dodania plynu prostredníctvom sústavy
zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodania elektriny a dodania tepla alebo
chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo
chladiarenských sietí pod¾a § 13 ods. 1 písm. e) a f)..
5. V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem uívania majetku, pri ktorom bola daò odpoèítaná
pod¾a § 49 ods. 5 alebo § 49a v rozsahu pouitia majetku na podnikanie.

plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie,
alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri
dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu
prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí obchodníkovi je miesto, kde obchodník má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareò, pre ktorú sa uvedený tovar dodáva, alebo ak
obchodník nemá takéto miesto, je miestom dodania
tovaru jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle
zdriava; obchodníkom na úèely tohto ustanovenia
je zdanite¾ná osoba, ktorej hlavnou èinnosou vo
vzahu ku kúpenému plynu, elektrine, teplu alebo
chladu je ich ïalí predaj a ktorého vlastná spotreba
týchto tovarov je zanedbate¾ná,
f) pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného
plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie,
alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri
dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu
prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí inej osobe ako obchodníkovi pod¾a
písmena e) je miesto, kde zákazník skutoène vyuije
a spotrebuje tento tovar; ak zákazník skutoène nespotrebuje tento tovar alebo jeho èas, povauje sa
tento nespotrebovaný tovar za vyuitý a spotrebovaný v mieste, kde má tento zákazník sídlo, miesto
podnikania alebo prevádzkareò, pre ktorú sa tento
tovar dodáva, alebo ak zákazník nemá takéto miesto, povauje sa tento nespotrebovaný tovar za
vyuitý a spotrebovaný v mieste jeho bydliska alebo
v mieste, kde sa obvykle zdriava..
8. V § 16 ods. 3 sa za slová doplnkových sluieb
vkladajú slová a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto
sluby dodané osobe inej ako zdanite¾nej osobe, a na
konci sa pripája táto veta: Miestom dodania sluieb
v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, portové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a ve¾trhy, a doplnkových sluieb
súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto sluby dodané
zdanite¾nej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutoène konajú..

6. V § 11 odsek 9 znie:
(9) Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného èlenského tátu sa povauje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám tátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich pouitie alebo na
pouitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený pod¾a veobecných pravidiel zdanenia v èlenskom táte pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane pod¾a § 48
ods. 6..

9. V § 16 ods. 17 písmeno g) znie:
g) poskytnutie prístupu k sústave zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, k sieti,
ktorá je k takejto sústave pripojená, k elektrizaènej
sústave, teplárenským sieam, chladiarenským
sieam, preprava alebo distribúcia prostredníctvom
uvedených sústav alebo sietí a dodanie ostatných
priamo súvisiacich sluieb,.

7. V § 13 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
e) pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného

10. V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slovo dodanú vkladá
slovo najneskôr.
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11. V § 27 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou základnej sadzby dane ustanovenej
v § 85j ods. 1 na obdobie pod¾a § 85j ods. 1.
12. V § 27 ods. 1 sa vypúa tretia veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6ad sa vypúa.
13. § 27 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Pri zmene sadzby dane sa pouije pri kadom
vzniku daòovej povinnosti sadzba dane platná v deò
vzniku daòovej povinnosti..
14. V § 43 odsek 6 znie:
(6) Oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie
sluby
a) pre diplomatické misie a konzulárne úrady iných
tátov ako Slovenskej republiky zriadené na území
iného èlenského tátu a ich pracovníkov, ktorí nie sú
obèanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt
v Slovenskej republike,
b) Európskej únii, Európskemu spoloèenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej centrálnej banke a Európskej investiènej banke
v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a)
c) medzinárodným organizáciám iným, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkom v rozsahu a za
podmienok pod¾a medzinárodných zmlúv,24)
d) do iného èlenského tátu pre ozbrojené sily èlenského tátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy,
urèené na pouitie týmito ozbrojenými silami alebo
civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú,
a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto
ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami tátu urèenia dodávok a ak sa podie¾ajú na spoloènom obrannom úsilí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Èl. 343 Konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoloèenstiev o vykonávaní protokolmi o výsadách a imunitách Európskych spoloèenstiev (oznámenie Ministerstva
zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 553/2004 Z. z.)..

15. V § 44 písm. b) sa za slová od dane vkladajú slová pod¾a § 48 ods. 1 a 2 a ods. 4 a 9.
16. V § 48 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Oslobodenie od dane sa uplatní, ak v èase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platite¾om, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej tieto informácie:
a) svoje identifikaèné èíslo pre daò pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikaèné èíslo pre daò daòového zástupcu, ktorý zastupuje dovozcu vo veci
uplatnenia oslobodenia od dane pod¾a § 69a,
b) identifikaèné èíslo pre daò zákazníka pridelené
v inom èlenskom táte alebo svoje identifikaèné èíslo
pre daò pridelené v èlenskom táte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skonèí,
c) dôkaz, e dováaný tovar má by odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného èlenského tátu, najmä zmluvu o preprave tovaru alebo prepravný doklad..
17. V § 48 odsek 5 znie:
(5) Oslobodený od dane je dovoz tovaru
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a) osobami, ktoré poívajú výsady a imunity pod¾a medzinárodného práva,23) ak sa na tento dovoz vzahuje
oslobodenie od cla,
b) Európskou úniou, Európskym spoloèenstvom pre
atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investiènou
bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených
medzinárodnou zmluvou,21a)
c) medzinárodnými organizáciami inými, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkmi v rozsahu a za
podmienok pod¾a medzinárodných zmlúv.24).
18. V § 48 odsek 9 znie:
(9) Oslobodený od dane je dovoz plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaného z plavidla
urèeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu
alebo aobnej siete, dovoz elektriny a dovoz tepla alebo
chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí..
19. V § 49 ods. 3 prvej vete sa slová pod¾a § 28 a 41
nahrádzajú slovami pod¾a § 28 a 42.
20. V § 49 ods. 5 prvej vete sa za slovo rozhodnú
vkladajú slová okrem investièného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c).
21. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
§ 49a
Daò uplatnenú na investièný majetok uvedený v § 54
ods. 2 písm. b) a c), ktorý je zahrnutý v majetku platite¾a a ktorý platite¾ pouije na úèely podnikania, ako aj
na iný úèel ako na podnikanie, odpoèíta platite¾ len
v rozsahu pouitia tohto investièného majetku na podnikanie. Ustanovenie § 49 ods. 4 týmto nie je dotknuté..
22. V § 54 ods. 4 sa slovo desa nahrádza èíslom 20.
23. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
§ 54a
(1) Platite¾ upraví daò odpoèítanú pod¾a § 49a, ak
v období nasledujúcom po zdaòovacom období, v ktorom investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b)
a c) uviedol do uívania, zmení rozsah pouitia tohto investièného majetku na úèely podnikania, ako aj na iný
úèel ako na podnikanie.
(2) Obdobie na úpravu odpoèítanej dane pod¾a odseku 1 je 20 kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom
investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c)
platite¾ uviedol do uívania. Ak platite¾ dodá investièný
majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) pred uvedením do uívania, upraví odpoèítanú daò v kalendárnom roku, v ktorom tento majetok dodá.
(3) Úpravu odpoèítanej dane platite¾ vykoná v poslednom zdaòovacom období kalendárneho roka, v ktorom
zmenil rozsah pouitia investièného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c), a to za kadý kalendárny
rok do skonèenia obdobia na úpravu odpoèítanej dane
vrátane kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah

Strana 4184

Zbierka zákonov è. 490/2010

pouitia tohto majetku. Platite¾ postupuje pri úprave
odpoèítanej dane pod¾a vzorca uvedeného v prílohe
è. 1, prièom èíslo A vyjadruje percento dane odpoèítanej pri nadobudnutí alebo vytvorení investièného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) vydelené stomi a èíslo B vyjadruje percento zmeneného rozsahu
pouitia investièného majetku uvedeného v § 54 ods. 2
písm. b) a c) v kalendárnom roku, v ktorom sa zmenil
rozsah jeho pouitia, vydelené stomi.
(4) Ak v priebehu obdobia na úpravu odpoèítanej
dane platite¾ dodá investièný majetok uvedený v § 54
ods. 2 písm. b) a c) s uplatnením dane, posudzuje sa
tento majetok a do uplynutia obdobia na úpravu odpoèítanej dane, akoby bol pouívaný len na podnikanie.
Ak v priebehu obdobia na úpravu odpoèítanej dane platite¾ dodá investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2
písm. b) a c) s oslobodením od dane, posudzuje sa tento
majetok a do uplynutia obdobia na úpravu odpoèítanej dane, akoby bol pouívaný len na iný úèel ako na
podnikanie..
24. V § 55a ods. 2 písm. c) treom bode sa slová zemného plynu a elektriny nahrádzajú slovami tovaru
pod¾a § 13 ods. 1 písm. e) a f).
25. V § 55b sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) bliie urèujúci kód pod¾a osobitného predpisu27ba) pri
pouití èíselného kódu 9 pod¾a odseku 4 písm. i)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27ba znie:

27ba) Nariadenie Komisie (ES) è. 1174/2009 z 30. novembra
2009, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania èl. 34a
a 37 nariadenia Rady (ES) è. 1798/2003, pokia¾ ide o daò
z pridanej hodnoty pod¾a smernice Rady 2008/9/ES (Ú. v.
EÚ L 314, 1. 12. 2009)..

26. § 55b sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak sa iadate¾ dá zastupova zástupcom, na zástupcu sa nevzahuje ustanovenie osobitného predpisu.27bb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27bb znie:

27bb) § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. v znení neskorích predpisov..

27. V § 55d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: iados o dodatoèné informácie a iados o ïalie dodatoèné informácie sa povaujú za doruèené dòom odoslania
dátovej správy na elektronickú adresu iadate¾a uvedenú v iadosti o vrátenie dane, na elektronickú adresu
prísluných orgánov èlenských tátov alebo elektronickú adresu iných osôb; na doruèovanie sa nevzahuje
ustanovenie osobitného predpisu.27bc).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27bc znie:

27bc) § 17a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení zákona è. 609/2003 Z. z..

28. V § 56 ods. 2 písm. c) treom bode sa slová zemného plynu a elektriny nahrádzajú slovami tovaru
pod¾a § 13 ods. 1 písm. e) a f).
29. V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
zahranièná osoba z tretieho tátu dá zastupova zástupcom, na zástupcu sa nevzahuje ustanovenie osobitného predpisu.27bb).
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30. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 62a
Vrátenie dane Európskej únii
a medzinárodným organizáciám
Európska únia, Európske spoloèenstvo pre atómovú
energiu a orgány nimi zriadené, Európska centrálna
banka a Európska investièná banka majú nárok na
vrátenie dane z vnútrotátnych nákupov tovarov
a sluieb v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a) ak je hostite¾ským tátom ich
orgánov Slovenská republika..
31. V § 69 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
32. V § 69 ods. 2 sa za slovom tuzemsku vypúa
bodkoèiarka a slová zdanite¾ná osoba nie je povinná
plati daò, ak je zahranièná osoba platite¾om.
33. V § 69 ods. 12 prvá veta znie: Pri dodaní kovového odpadu a kovového rotu v tuzemsku a pri prevode
emisných kvót skleníkových plynov pod¾a osobitného
predpisu28b) v tuzemsku je povinný plati daò platite¾,
ktorému je tento tovar alebo sluba dodaná..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28b znie:

28b) Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

34. V § 72 ods. 2 písm. j) sa slová plynu cez rozvodný
systém zemného plynu a pri dodaní elektriny, pri ktorých nahrádzajú slovami tovaru pod¾a § 13 ods. 1
písm. e) a f), pri ktorom.
35. V § 76 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Platite¾ je povinný uchováva prijaté faktúry vzahujúce sa
na investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b)
a c) do konca obdobia na úpravu odpoèítanej dane pod¾a § 54 a 54a..
36. V § 79 odsek 4 znie:
(4) Ak daòový úrad v lehote na vrátenie nadmerného
odpoètu pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 zaène daòovú
kontrolu, vráti nadmerný odpoèet do desiatich dní od
skonèenia daòovej kontroly, a to vo výke zistenej daòovým úradom. Ak po vrátení nadmerného odpoètu
vznikne kladný rozdiel medzi nadmerným odpoètom
uvedeným v právoplatnom rozhodnutí a vráteným nadmerným odpoètom pod¾a prvej vety, vráti daòový úrad
tento rozdiel do desiatich dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Ak daòový úrad daòovou
kontrolou, ktorú zaèal v lehote na vrátenie nadmerného odpoètu pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, nezistí nadmerný odpoèet a právoplatným rozhodnutím sa prizná
nadmerný odpoèet, vráti daòový úrad nadmerný odpoèet uvedený v právoplatnom rozhodnutí do desiatich
dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak platite¾ neumoní vykonanie daòovej kontroly
do iestich mesiacov odo dòa jej zaèatia, nárok na vrátenie nadmerného odpoètu zaniká posledným dòom
iesteho mesiaca..
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37. Za § 85i sa vkladá § 85j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 85j
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2011
(1) V období od 1. januára 2011 do posledného dòa
kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje36) o tom, e aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a sluby 20 % zo základu
dane. Skonèenie obdobia uplatòovania základnej sadzby dane 20 % pod¾a prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky veobecne záväzným právnym predpisom.
(2) Ak platite¾ investièný majetok uvedený v § 54
ods. 2 písm. b) a c) nadobudol alebo vytvoril do 31. decembra 2010, uplatní § 9 ods. 2 predpisu úèinného do
31. decembra 2010.
(3) Ak bol platite¾ povinný vykona jednu alebo viac
úprav odpoèítanej dane pri investiènom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) a c) za obdobie rokov 2004
a 2010, je obdobím na úpravu dane odpoèítanej pri
tomto majetku desa rokov pod¾a § 54 ods. 4 predpisu
úèinného do 31. decembra 2010 a platite¾ pouije pri
kadej zmene úèelu pouitia postup pod¾a prílohy è. 1
predpisu úèinného do 31. decembra 2010.
(4) iados o vrátenie dane pod¾a § 55a ods. 1 a § 55f
ods. 1 za obdobie roku 2009 sa môe poda najneskôr
do 31. marca 2011.
(5) Lehota pod¾a § 79 ods. 4 predpisu úèinného
od 1. januára 2011 na zánik nároku na vrátenie nadmerného odpoètu sa nevzahuje na nadmerné odpoèty
uplatnené za zdaòovacie obdobia, ktoré sa konèia najneskôr 31. decembra 2010..

38. V § 86 sa slová právne akty Európskeho spoloèenstva a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
39. Slová Európske spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Európska únia v príslunom tvare.
40. V prílohe è. 1 vo vzorci sa èíslo 10 nahrádza èíslom 20.
41. V prílohe è. 6 sa slová právnych aktov Európskeho spoloèenstva a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
42. Príloha è. 6 sa dopåòa bodmi 10 a 13, ktoré znejú:
10. Smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009,
ktorou sa mení a dopåòa smernica 2006/112/ES o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty, pokia¾ ide
o daòové úniky súvisiace s dovozom (Ú. v. EÚ L 175,
4. 7. 2009).
11. Smernica Rady 2009/162/EU z 22. decembra
2009, ktorou sa menia a dopåòajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoloènom systéme dane
z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 10, 15. 1. 2010).
12. Smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010,
ktorou sa mení a dopåòa smernica 2006/112/ES o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty, pokia¾ ide
o volite¾né a doèasné uplatòovanie mechanizmu prenesenia daòovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami
urèitých sluieb, pri ktorých existuje riziko podvodu
(Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
13. Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010,
ktorou sa mení a dopåòa smernica 2008/9/ES, ktorou
sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane
z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES
zdanite¾ným osobám, ktoré nie sú usadené v èlenskom
táte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom èlenskom táte (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2010)..
43. Príloha è. 7a sa vypúa.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36 znie:

36) Èl. 14 nariadenia Rady (ES) è. 479/2009 z 25. mája 2009
o uplatòovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku,
ktorý tvorí prílohu Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009)..
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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491
ZÁKON
z 1. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z. a zákona è. 477/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) územím Európskej únie (ïalej len únia) územie
èlenských tátov únie pod¾a osobitného predpisu1a)
okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen
v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno,
Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských
vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia
Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v panielskom
krá¾ovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý
Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:

1a) Èl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83,
30. 3. 2010).
Èl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
(Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa
) Èl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

2. V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:
b) cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez
ïalích úprav mono fajèi ako cigaru alebo cigarku
a na základe jeho vlastností a oèakávaní spotrebite¾a
cigár alebo cigariek je urèený výluène na fajèenie
ako cigara alebo cigarka, a ktorý je
1. s krycím listom výluène z prírodného tabaku,
2. s náplòou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie
vak vlákna získané rezaním, s krycím listom
benej cigarovej farby z rekontituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec, vrátane prípadného filtra, nie vak náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnos
tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je
menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkají obvod
tabakového povrazca najmenej v jednej tretine
jeho dåky nie je menej ako 34 mm,.
3. V § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:
2. tabakový zvyok, ktorým je zvyok z tabakových
listov a ved¾ajie produkty vzniknuté pri spracovaní ta-

baku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený
na drobný predaj a ktorý bez oh¾adu na úèel pouitia je
moné fajèi a ktorý nie je cigaretou pod¾a písmena a)
a cigarou alebo cigarkou pod¾a písmena b),.
4. V § 4 ods. 3 písm. c) treom bode sa slová 1 mm
nahrádzajú slovami 1,5 mm. 2ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2ab znie:

2ab) STN 56 0280-3 Metódy skúania tabakových výrobkov. Stanovenie írky rezu..

5. V § 4 ods. 5 sa vypúajú slová s krycím listom
z prírodného tabaku alebo z rekontituovaného tabaku
alebo s krycím listom a obalovým listom z rekontituovaného tabaku.
6. V § 5 ods. 5 prvá veta znie: Na úèely výpoètu dane
sa za jeden kus cigarety povauje tabakový povrazec
dåky do 80 mm vrátane; tabakový povrazec, ktorý má
dåku viac ako 80 mm, ale nie viac ako 110 mm, sa
povauje za dve cigarety, tabakový povrazec, ktorý má
dåku viac ako 110 mm, ale nie viac ako 140 mm, sa
povauje za tri cigarety a kadých ïalích 30 mm dåky
tabakového povrazca sa povauje za ïaliu cigaretu..
7. V § 5 ods. 8, § 41 ods. 4 a § 41a ods. 4 sa slová cena
najpredávanejej cenovej kategórie cigariet nahrádzajú slovami váená priemerná cena cigariet.
8. V § 6 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou
cigariet a s výnimkou pod¾a § 44i ods. 1 sa ustanovuje
takto:
opis tovaru

sadzba dane

cigary, cigarky

77,14 eura/1 000 kusov

tabak

70,90 eura/kg.

(2) Sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 3
a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto:
opis tovaru
cigarety

kombinovaná sadzba dane
pecifická
percentuálna
èas
èas
59 eur/1 000 kusov

23 %
z ceny cigariet.

(3) Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1 000
kusov s výnimkou pod¾a § 44i ods. 3..
9. V § 9 ods. 24 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) poèet kontrolných známok nalepených na spotrebite¾ské balenie cigariet, ktoré bolo vydané v pozastavení dane,.
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Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno j).
10. V § 9 odsek 26 znie:
(26) Prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený
príjemca a dovozca cigariet sú povinní na úèely zistenia
váenej priemernej ceny cigariet oznámi colnému riadite¾stvu prostredníctvom colného úradu mnostvo cigariet uvedených do daòového vo¾ného obehu na daòovom území za kalendárny mesiac v èlenení pod¾a
obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na
kontrolnej známke a pod¾a poètu kusov cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dòa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca..
11. V § 40 odsek 4 znie:
(4) Colné riadite¾stvo vedie evidenciu údajov pod¾a
§ 9 ods. 26, ktoré mesaène elektronicky oznamuje ministerstvu, a to najneskôr do 15. dòa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený
príjemca a dovozca cigariet oznámili údaje pod¾a § 9
ods. 26. Colné riadite¾stvo na základe evidencie údajov
pod¾a § 9 ods. 26 elektronicky oznámi ministerstvu
váenú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho
roka. Váená priemerná cena cigariet sa vypoèíta ako
podiel, v ktorého èitateli je súèet jednotlivých súèinov
príslunej ceny spotrebite¾ského balenia cigariet a prísluného mnostva spotrebite¾ských balení cigariet
s rovnakým poètom kusov v spotrebite¾skom balení cigariet uvedeného do daòového vo¾ného obehu na daòovom území za prísluný kalendárny rok za túto cenu
a v ktorého menovateli je celkové mnosto cigariet uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom území za
prísluný kalendárny rok. Colné riadite¾stvo zverejòuje
váenú priemernú cenu cigariet na daòovom území za
prísluný kalendárny rok na svojom webovom sídle..
12. V § 42 ods. 1 sa slová právne akty Európskeho
spoloèenstva a nahrádzajú slovami právne záväzné
akty.
13. Za § 44g sa vkladajú § 44h a 44i, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 44h
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2011
(1) Cigary alebo cigarky, ktoré sa povaujú za cigary
alebo cigarky pod¾a § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 5 predpisu
úèinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádza
do daòového vo¾ného obehu po 31. decembri 2010
a mono ich predáva, ponúka na predaj alebo skladova do vypredania zásob.
(2) Tabak na vlastnoruèné zhotovenie cigariet, ktorý
sa povauje za tabak na vlastnoruèné zhotovenie cigariet pod¾a § 4 ods. 3 písm. c) tretieho bodu predpisu
úèinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádza
do daòového vo¾ného obehu po 31. decembri 2010
a mono ho predáva, ponúka na predaj alebo skladova do vypredania zásob.
(3) Prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený prí-

Strana 4187

jemca a dovozca cigariet sú povinní do 10. januára
2011 oznámi colnému riadite¾stvu prostredníctvom
colného úradu údaje pod¾a § 9 ods. 26 predpisu úèinného do 31. decembra 2010.
§ 44i
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. februára 2011
(1) V období od 1. februára 2011 do 28. februára
2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru

sadzba dane

cigary, cigarky

72,86 eura/1 000 kusov

tabak

66,96 eura/kg.

(2) V období od 1. februára 2011 do 28. februára
2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 3 ustanovuje takto:
opis tovaru
cigarety

kombinovaná sadzba dane
pecifická
percentuálna
èas
èas
55,70 eura/1 000 kusov

23 %
z ceny cigariet.

(3) V období od 1. februára 2011 do 28. februára
2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000
kusov.
(4) Ak sa má spotrebite¾ské balenie cigariet uvádza
do daòového vo¾ného obehu od 1. februára 2011, musí
by oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je ve¾ké písmeno C, oznaèujúci
platnos sadzby dane z cigariet úèinnú od 1. februára
2011, prièom registraèné odberné èíslo a cena cigariet
musia by uvedené v dvoch èastiach kontrolnej známky.
(5) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a predpisu úèinného do 31. januára
2011 je zakázané uvádza do daòového vo¾ného obehu
po 31. januári 2011.
(6) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a predpisu úèinného do 31. januára
2011 mono predáva, ponúka na predaj alebo skladova najneskôr do 31. marca 2011. Po tomto dátume sa
bude takto oznaèené spotrebite¾ské balenie cigariet
povaova za neoznaèené.
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
oprávnená v rámci podnikania predáva spotrebite¾ské
balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia
cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala
do 31. marca 2011, je povinná do 15. apríla 2011 oznámi miestne príslunému colnému úradu mnostvo
takto oznaèených spotrebite¾ských balení cigariet a zároveò v tejto lehote poiada miestne prísluný colný
úrad o ich znièenie; colný úrad takéto spotrebite¾ské
balenia cigariet znièí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o znièení vyhotoví úradný záznam;
ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepouije.
(8) Ak sa má spotrebite¾ské balenie cigariet uvádza
do daòového vo¾ného obehu od 1. marca 2013, musí by
oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený
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(9) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a predpisu úèinného do 28. februára
2013 je zakázané uvádza do daòového vo¾ného obehu
po 28. februári 2013.

ríla 2013, je povinná do 15. mája 2013 oznámi miestne
príslunému colnému úradu mnostvo takto oznaèených spotrebite¾ských balení cigariet a zároveò v tejto
lehote poiada miestne prísluný colný úrad o ich znièenie; colný úrad takéto spotrebite¾ské balenia cigariet
znièí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby
a o znièení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41
ods. 1 písm. a) sa nepouije..

(10) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a predpisu úèinného do 28. februára
2013 mono predáva, ponúka na predaj alebo skladova najneskôr do 30. apríla 2013. Po tomto dátume sa
bude takto oznaèené spotrebite¾ské balenie cigariet
povaova za neoznaèené.

14. V prílohe è. 1 sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
15. V prílohe è. 1 prvom a tvrtom bode sa na konci
pripájajú slová v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo
16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010)..

(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
oprávnená v rámci podnikania predáva spotrebite¾ské
balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia
cigariet uvedené v odseku 9, ktoré nepredala do 30. ap-

Èl. II

znak, ktorým je ve¾ké písmeno D, oznaèujúci platnos
sadzby dane z cigariet úèinnú od 1. marca 2013, prièom
registraèné odberné èíslo a cena cigariet musia by uvedené v dvoch èastiach kontrolnej známky.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011
okrem bodu 8, ktorý nadobúda úèinnos 1. februára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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492
ZÁKON
z 1. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 309/2009 Z. z.
o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 53/2009 Z. z., zákona
è. 482/2009 Z. z., zákona è. 493/2009 Z. z. a zákona
è. 30/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) územím Európskej únie (ïalej len únia) územie
èlenských tátov únie pod¾a osobitného predpisu1a)
okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen
v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno,
Campione dItalia a talianskych vnútrozemských
vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia
Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v panielskom
krá¾ovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý
Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:

1a) Èl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C
83, 30. 3. 2010).
Èl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
(Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa
) Èl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

2. V § 4 odsek 7 znie:
(7) Biogénnou látkou sa na úèely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna
látka vyrobená z biomasy,2c) ktorou je
a) biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry
3824 90 91 vyrobený z rastlinného oleja alebo ivoèíneho tuku,
b) èistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín
lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 a
1518,
c) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter
kódu
kombinovanej
nomenklatúry
2909 19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
d) bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry

2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 %
objemu,
e) bioplyn, plyn urèený na energetické úèely vznikajúci
z biomasy fermentáciou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2c znie:

2c) § 2 ods. 1 písm. d) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 492/2010 Z. z..

3. V § 4 ods. 8 úvodnej vete sa slová (§ 23, 24 a 31)
nahrádzajú slovami pod¾a § 23, 24 a 31.
4. V § 4 ods. 9 sa vypúajú slová a 7.
5. V § 6 ods. 1 písmená a) a d) znejú:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 s obsahom
biogénnej látky
1. do objemu ustanoveného
v osobitnom predpise2e)
550,52 eura/1 000 l
2. v objeme ustanovenom
v osobitnom predpise2e)
a viac
514,50 eura/1 000 l
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 s obsahom biodiesla
1. do objemu ustanoveného
osobitným predpisom2e) 386,40 eura/1 000 l
2. v objeme ustanovenom
v osobitnom predpise2e)
a viac
368 eur/1 000 l.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2d a 2f znejú:

2d) Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý
benzín. Poiadavky a skúobné metódy.
2e
) § 14a ods. 3 a príloha è. 1 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona è. 492/2010 Z. z.
2f
) Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Poiadavky a skúobné metódy..

6. V § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová 258,91
eura/1 000 kg nahrádzajú slovami 182 eur/1 000
kg.
7. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Ak vznikla daòová povinnos pod¾a § 12 ods. 2
písm. d), na minerálny olej sa uplatní daò, ktorá sa vypoèíta ako súèin mnostva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane pod¾a odseku 1 písm. d) prvého
bodu a sadzbou dane pod¾a odseku 1 písm. e)..
8. V § 6 sa vypúajú odseky 5 a 6.
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9. § 7 a 9 sa vypúajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
10. V § 10 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená
a) v § 4 ods. 7 písm. a), urèená na pouitie ako pohonná
látka, ak je na daòovom území dodaná alebo ak je na
daòové územie dovezená z územia tretieho tátu,
alebo ak je prepravená z iného èlenského tátu prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ktorým je podnik
na výrobu minerálneho oleja,
b) v § 4 ods. 7 písm. e), ak je urèená na pouitie alebo sa
pouije ako pohonná látka alebo ako palivo.
(4) Na úèely tohto zákona sa balenie minerálneho
oleja do obalov rôzneho objemu nepovauje za pouitie
na úèely oslobodené od dane pod¾a odseku 1 písm. a)..
11. V § 11 ods. 2 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
a) a b).
12. V § 11 ods. 10 sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. b).
13. V § 11 ods. 15 prvej vete sa slová písm. e) a f) nahrádzajú slovami písm. c) a d).
14. V § 11 sa vypúa odsek 16.
Doterajie odseky 17 a 19 sa oznaèujú ako odseky
16 a 18.
15. V § 11 ods. 17 sa slová odseku 17 nahrádzajú
slovami odseku 16.
16. V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:
d) dodania alebo dòom pouitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnej látky,.
17. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) pouitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1
písm. f) druhom bode ako pohonnej látky..
18. V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
d) dodala alebo pouila minerálny olej uvedený v § 6
ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,.
19. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) pouila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f)
druhom bode ako pohonnú látku..
20. V § 14 sa odsek 5 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) mnostvo minerálneho oleja, ktoré bolo vydané z daòového skladu, a to za prísluný kalendárny mesiac
a kumulatívne od zaèiatku kalendárneho roka,
f) mnostvo biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji pod¾a písmena e), ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje, a to za prísluný
kalendárny mesiac a kumulatívne od zaèiatku kalendárneho roka..
21. V § 14 odsek 6 znie:
(6) Daòový dlník s výnimkou pod¾a odseku 5 v daòovom priznaní uvádza
a) mnostvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daòová povinnos, v èlenení uvedenom vo vzore daòového priznania,

Èiastka 188

b) daò pripadajúcu na mnostvo minerálneho oleja
pod¾a písmena a),
c) mnostvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daòová povinnos, a to za prísluný kalendárny mesiac
a kumulatívne od zaèiatku kalendárneho roka,
d) mnostvo biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji pod¾a písmena c), ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje, a to za prísluný
kalendárny mesiac a kumulatívne od zaèiatku kalendárneho roka..
22. V § 19 ods. 6 písmeno a) znie:
a) minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnej
látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo minerálneho
oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41,
2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnych látok uvedených v § 4 ods. 7 písm. c) a d),.
23. V § 19 sa vypúa odsek 12.
24. V § 19a ods. 1 prvej vete sa za slová písm. a)
vkladajú slová a b).
25. V § 19a ods. 7 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 3.
26. V § 19a ods. 8 a 9 sa slová písm. a) nahrádzajú
slovami písm. b).
27. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:
a) z daòového skladu do iného daòového skladu alebo
na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na úèely tohto zákona rozumie miesto, na
ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo právnickej
osobe alebo fyzickej osobe, ktorú urèí príjemca (odberate¾), ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu
alebo oprávnený príjemca pod¾a § 25 ods. 1, ktorý
prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení
dane z iného èlenského tátu, a táto právnická osoba alebo fyzická osoba nie je oprávnená prijíma minerálny olej v pozastavení dane,.
28. V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo na miesto priameho dodania.
29. V § 23 ods. 4 a 6 a 9 sa slová oslobodeného od
dane pod¾a § 10 ods. 1 vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami minerálneho oleja pod¾a § 11 ods. 2 v príslunom tvare.
30. V § 23 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci
minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na daòovom území musí obsahova informáciu o mnostve
biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom
minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny
olej biogénnu látku obsahuje..
31. V § 23 odsek 7 znie:
(7) Poèas prepravy minerálneho oleja v pozastavení
dane alebo minerálneho oleja pod¾a § 11 ods. 2 na daòovom území môe odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil
zábezpeku na daò pod¾a odseku 12, zmeni miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja pod¾a § 11 ods. 2 alebo zmeni príjemcu
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(odberate¾a) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
Zmeni miesto prijatia alebo príjemcu (odberate¾a)
prostredníctvom elektronického systému6c) môe aj
odosielate¾ (dodávate¾ ), ktorý prepravuje minerálny
olej pod¾a § 4 ods. 8..
32. V § 23 ods. 8 celom texte sa za slová v pozastavení dane vkladajú slová alebo minerálneho oleja pod¾a
§ 11 ods. 2.
33. V § 23 odsek 10 znie:
(10) Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej pod¾a § 11 ods. 2 na
daòovom území musí by po prevzatí bezodkladne
umiestnený v sklade príjemcu (odberate¾a) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania..
34. V § 24 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci
minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na
území únie musí obsahova informáciu o mnostve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej
biogénnu látku obsahuje..
35. V § 24 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo prijatia v mieste priameho dodania.
36. V § 24 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
37. V § 25a ods. 1 prvej vete a odseku 4 sa slová
písm. a) a c) nahrádzajú slovami písm. b).
38. V § 25a ods. 5 prvej vete sa za slová ods. 7 vkladajú slová písm. a) a c) a e).
39. § 29 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Dokumenty, na základe ktorých bol minerálny
olej prepustený do vo¾ného obehu,2a) musia obsahova
informáciu o mnostve biogénnej látky v percentách
objemu v dovezenom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje..
40. V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovo odobra vkladajú slová predpokladané mnostvo biogénnej látky
v percentách objemu v minerálnom oleji, ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
41. V § 31 ods. 11 sa na konci pripája táto veta:
Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, prepravovaný na daòové
územie na podnikate¾ské úèely musí obsahova informáciu o mnostve biogénnej látky v percentách objemu, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu
látku obsahuje..
42. V § 35 ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
Evidencia pod¾a odseku 2 sa musí vies samostatne
pre biogénnu látku, minerálny olej s obsahom biogénnej látky a minerálny olej bez obsahu biogénnej látky..
43. V § 35 ods. 5 písm. a) a e) sa na konci pripájajú
tieto slová: a b).
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44. V § 36 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
45. V § 39 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 31
ods. 1 je povinná vies evidenciu
a) minerálneho oleja prijatého,
b) minerálneho oleja vydaného,
c) stavu zásob minerálneho oleja..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
46. V § 39 ods. 5 sa slová a 3 nahrádzajú slovami
a 4.
47. § 40 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Na úèely daòovej kontroly a kontroly dodriavania povinností pod¾a osobitného predpisu29a) je colný
úrad
a) povinný pod¾a potreby odobera vzorky minerálneho
oleja pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a d), najmenej vak jedenkrát za kalendárny mesiac, a to u daòového subjektu pod¾a § 19, 19a, 20, 25, 31 a u právnickej osoby alebo fyzickej osoby pod¾a § 13 ods. 1 písm. h),
b) oprávnený pod¾a potreby odobera vzorky minerálneho oleja pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a d) u právnickej
osoby alebo fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu.29b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

29a) § 14a a 15 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona
è. 492/2010 Z. z.
29b
) § 14a ods. 1 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona
è. 492/2010 Z. z..

48. V § 41 ods. 1 sa vypúajú slová prevádzkovate¾ov daòových skladov s povolením na oznaèovanie plynového oleja,.
49. § 42 a 42a vrátane nadpisov znejú:
§ 42
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a) vydá minerálny olej odberate¾ovi, ktorý nepredloil
odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b) vydá minerálny olej odberate¾ovi, ktorý nepredloil
odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daòovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave
pod¾a § 4 ods. 8,
c) pouije daòovo zvýhodnený minerálny olej na úèely
neuvedené v odbernom poukaze,
d) pouije daòovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e) pouije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e)
ako pohonnú látku,
f) pouije minerálny olej oslobodený od dane pod¾a
§ 10 ods. 2 písm. i) na iný ako urèený úèel,
g) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej
zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa
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u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá
alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h) nezloí zábezpeku na daò na prepravu minerálneho
oleja v súlade s týmto zákonom,
i) pouije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f)
druhom bode ako pohonnú látku,
j) uplatní sadzbu dane pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu na minerálny olej pod¾a § 6 ods. 1 písm. a)
prvého bodu,
k) uplatní sadzbu dane pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu na minerálny olej pod¾a § 6 ods. 1 písm. d)
prvého bodu.
(2) Colný úrad uloí pokutu za správny delikt
a) pod¾a odseku 1 písm. a) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo vydaného minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur,
b) pod¾a odseku 1 písm. b) do výky 0,39 eura za kadý
vydaný liter minerálneho oleja, najmenej vak 3 319
eur,
c) pod¾a odseku 1 písm. c) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 1 659 eur,
d) pod¾a odseku 1 písm. d) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur,
e) pod¾a odseku 1 písm. e) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva takto pouitého
minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur,
f) pod¾a odseku 1 písm. f) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 1 659 eur,
g) pod¾a odseku 1 písm. g) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zisteného minerálneho oleja, ak je
pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane,
najmenej vak 1 659 eur,
h) pod¾a odseku 1 písm. g) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej vak 1 659 eur,
i) pod¾a odseku 1 písm. h) vo výke 20 % dane pripadajúcej na to mnostvo prepravovaného minerálneho
oleja, na ktoré nebola zloená zábezpeka na daò,
j) pod¾a odseku 1 písm. i) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. f) prvého bodu a mnostva takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur,
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§ 42a
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je
oprávnená na podnikanie, ak
a) pouije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e)
ako pohonnú látku,
b) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej
zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa
u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá
alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
c) pouije minerálny olej oslobodený od dane pod¾a
§ 10a ods. 2 na iný ako urèený úèel,
d) pouije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f)
druhom bode ako pohonnú látku.
(2) Colný úrad uloí pokutu za priestupok
a) pod¾a odseku 1 písm. a) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva takto pouitého
minerálneho oleja, najmenej vak 160 eur,
b) pod¾a odseku 1 písm. b) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zisteného minerálneho oleja, ak je
pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane,
najmenej vak 160 eur,
c) pod¾a odseku 1 písm. b) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej vak 160 eur,
d) pod¾a odseku 1 písm. c) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 165 eur,
e) pod¾a odseku 1 písm. d) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. f) prvého bodu a mnostva takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 160 eur.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) môe colný
úrad uloi pokutu v blokovom konaní do výky 165
eur.
(4) Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzahuje veobecný predpis o priestupkoch.30a).
50. V § 43 ods. 1 sa slová právne akty Európskeho
spoloèenstva a nahrádzajú slovami právne záväzné
akty.
51. Za § 46f sa vkladá § 46g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 46g
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2011

k) pod¾a odseku 1 písm. j) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) prvého bodu a mnostva takto zdaneného
minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur,

(1) Platnos povolenia na oznaèovanie plynového oleja vydaného pod¾a § 9 predpisu úèinného do 31. decembra 2010 zaniká 15. januára 2011.

l) pod¾a odseku 1 písm. k) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva takto zdaneného
minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po 15.
januári 2011 uvedie do daòového vo¾ného obehu plynový olej oznaèený pod¾a § 8 predpisu úèinného do 31.
decembra 2010, uplatní na takýto plynový olej sadzbu
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dane pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu
úèinného od 1. januára 2011.
(3) Odberný poukaz na odber oznaèeného plynového
oleja vydaný pod¾a § 11 predpisu úèinného do 31. decembra 2010 platí do 15. januára 2011.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uívate¾ským podnikom pod¾a § 11 predpisu úèinného do
31. decembra 2010 a ktorá do 15. januára 2011 odobrala oznaèený plynový olej pod¾a predpisu úèinného do
31. decembra 2010 a má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinná do 20. januára 2011 vykona inventarizáciu týchto zásob pod¾a stavu k 15. januáru 2011.
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 4 je povinná do 25. januára 2011 poda daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplati daò, a to z mnostva
oznaèeného plynového oleja, ktoré mala v zásobe k 15.
januáru 2011; daò vypoèíta ako rozdiel dane pod¾a § 6
ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu úèinného od 1.
januára 2011 a dane pod¾a § 7 ods. 1 predpisu úèinného do 31. decembra 2010.
(6) Platnos odberného poukazu vydaného obchodníkovi s minerálnym olejom pod¾a § 25a predpisu úèinného do 31. decembra 2010 na odber a dodanie oznaèeného plynového oleja zaniká 15. januára 2011.
(7) Obchodník s minerálnym olejom pod¾a odseku 6,
ktorý do 15. januára 2011 odobral oznaèený plynový
olej a k 15. januáru 2011 má zásoby tohto minerálneho
oleja, je povinný
a) vykona do 20. januára 2011 inventarizáciu týchto
zásob pod¾a stavu k 15. januáru 2011,
b) poda do 25. januára 2011 daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplati daò, a to z mnostva oznaèeného plynového oleja, ktoré má v zásobe k 15. januáru
2011; daò vypoèíta ako rozdiel dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) druhého bodu predpisu úèinného od 1. januára 2011 a dane pod¾a § 7 ods. 1 predpisu úèinného do 31. decembra 2010.
(8) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 31. decembru 2010 sa ukonèí pod¾a § 42 alebo
§ 42a predpisu úèinného od 1. januára 2011, ak je takto urèená výka pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejia..
52. V prílohe è. 1 sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
Èl. II
Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá a iné
energetické produkty pouité na dopravné úèely (ïalej len pohonné látky)..
2. § 2 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktorý znejú:
(4) Na úèely tohto zákona sa pohonnou látkou vyro-
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benou z obnovite¾ných zdrojov energie (ïalej len biopalivo) rozumie
a) bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b) biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo ivoèíneho tuku,3a)
c) bioplyn vyrobený z biomasy,
d) biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e) biometán vyrobený z biomasy,
f) biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h) biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
i) syntézou vyrobené uh¾ovodíky alebo zmesi takýchto
uh¾ovodíkov vyrobené z biomasy,
j) biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k) èistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín
lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
l) iná látka vyrobená z biomasy, ak sa pouíva na dopravné úèely.
(5) Na úèely tohto zákona sa energetickým obsahom
pohonných látok rozumie dolná výhrevnos udávaná
v MJ/kg alebo v MJ/l..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) STN EN 14214 Automobilové palivá. Metylestery mastných
kyselín (FAME) pre vznetové motory. Poiadavky a skúobné
metódy..

3. Nadpis pod § 3 znie:
Spôsob podpory
a podmienky podpory výroby elektriny.
4. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14a
Referenèné hodnoty podielu koneènej
energetickej spotreby biopalív v doprave
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 2 je povinná uvádza na trh pohonné látky s obsahom biopalív v referenènej hodnote vypoèítanej z energetického obsahu celkového mnostva pohonných
látok uvedených na trh, ktorá je
a) 3,8 % do 31. decembra 2011,
b) 3,9 % do 31. decembra 2012,
c) 4 % do 31. decembra 2013,
d) 4,5 % do 31. decembra 2014,
e) 5,5 % do 31. decembra 2015,
f) 5,5 % do 31. decembra 2016,
g) 5,8 % do 31. decembra 2017,
h) 7,2 % do 31. decembra 2018,
i) 7,5 % do 31. decembra 2019,
j) 8,5 % do 31. decembra 2020.
(2) Právnickou osobou alebo fyzickou osobou pod¾a
odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá
a) uvádza do daòového vo¾ného obehu17a) pod¾a osobit-
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ného predpisu17b) na území Slovenskej republiky pohonné látky,
b) prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné
látky mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské
úèely,17c)
c) dováa na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích tátov,17d)
d) uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je
uvedený v písmenách a) a c).
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 2 je povinná plnenie povinnosti pod¾a odseku 1 zabezpeèi prostredníctvom pohonných látok s obsahom
biopalív, prièom minimálny obsah biopalív v kadom
litri jednotlivého druhu pohonných látok je ustanovený
v prílohe è. 1, najviac vak v mnostve ustanovenom
v technickom predpise upravujúcom kvalitu pohonných látok.17e) Povinnos pod¾a odseku 1 a povinnos
pod¾a prílohy è. 1 sa povauje za splnenú i v prípade, ak
minimálny obsah biopaliva je nií najviac o 0,25 %
vrátane v litri jednotlivého druhu pohonných látok, ako
je ustanovené v prílohe è. 1, alebo ak je odchýlka v súlade s technickým predpisom.17f) Na úèely prílohy è. 1 sa
bioetanolovou zlokou rozumie bioetyltercbutyléter
alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, prièom
zmes musí obsahova minimálny podiel bioetyltercbutyléteru pod¾a prílohy è. 1. Objem bioetyltercbutyléteru
sa do objemu bioetanolovej zloky zmesi zapoèítava
47 % svojho objemu.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dòa po skonèení kalendárneho tvrroka poda colnému úradu hlásenie
o plnení povinnosti uvádza na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ïalej len hlásenie), a to na tlaèive,
ktorého vzor zverejní Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
(5) Pohonné látky uvádzané na trh právnickou osobou alebo fyzickou osobou pod¾a odseku 2 musia by
pri ich preprave sprevádzané obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahova informáciu o mnostve biopaliva v percentách objemu.
(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 2 ukonèí podnikate¾skú èinnos v oblasti uvádzania motorových palív na trh alebo ak právnická osoba
alebo fyzická osoba zaène vykonáva podnikate¾skú
èinnos v oblasti uvádzania motorových palív na trh, je
povinná plni referenèné hodnoty pod¾a odseku 1, a to
vo výke alikvótnej èasti referenèných hodnôt za prísluné obdobie pod¾a odseku 1.
(7) Povinnos pod¾a odsekov 1 a 3 sa nevzahuje na
a) právnickú osobu, ktorá nie je zriadená alebo zaloená na podnikate¾ské úèely, ale v predmete èinnosti
má skladovanie minerálneho oleja osobitného urèenia, ktorého vlastníkom je tát,17g) alebo skladovanie
a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b) minerálny olej urèený pre ozbrojené sily Slovenskej
republiky a pre ozbrojené sily iných tátov, ktoré sú
stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými
zamestnancami na pouitie v rámci aktivít pod¾a
medzinárodnej zmluvy.17h)
(8) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vy-
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rába minerálny olej pod¾a osobitného predpisu,17i) nemôe splni z dôvodu prevádzkových pomerov alebo
z dôvodov technických, technologických alebo logistických dôvodov povinnos pod¾a odseku 3, je povinná
oznámi túto skutoènos colnému úradu, a to najneskôr v nasledujúci pracovný deò po dni, v ktorom sa
dozvedela, e nebude môc plni povinnos pod¾a odseku 3; táto právnická osoba alebo fyzická osoba nie je
povinná plni povinnos pod¾a odseku 3 najdlhie poèas obdobia uvedeného v oznámení colnému úradu.
Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a prvej vety je
vak povinná plni povinnos za prísluné obdobie pod¾a odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17a a 17i znejú:

17a) § 2 ods. 1 písm. i) zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení zákona è. 482/2009 Z. z.
17b
) § 19 a 20 a 25 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
17c
) § 31 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17d
) § 13 ods. 1 písm. h) a § 29 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17e
) Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý
benzín. Poiadavky a skúobné metódy.
STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Poiadavky na skúobné metódy.
17f
) STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Urèovanie a vyuívanie
údajov presnoti výsledkov vo vzahu k skúobným metódam.
17g
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z.
o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov.
17h
) Napríklad Zmluva medzi tátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve
za mier vzahujúca sa na tatút ich ozbrojených síl v znení
ïalích dodatkových protokolov (oznámenie è. 324/1997
Z. z.).
17i
) § 19 ods. 6 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona
è. 609/2007 Z. z..

5. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
tátny dozor
(1) tátny dozor nad dodriavaním tohto zákona vykonáva tátna energetická inpekcia (ïalej len inpekcia) pod¾a osobitného predpisu18) a colné úrady
pod¾a osobitného predpisu.18a) Poruenie ustanovení
tohto zákona je správnym deliktom, za ktoré je
a) inpekcia oprávnená uloi pokutu pod¾a § 16 ods. 1
písm. a) a n),
b) colný úrad oprávnený uloi pokutu pod¾a § 16
ods. 1 písm. o) a v)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 40 ods. 9 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona
è. 492/2010 Z. z..

6. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenami o) a v), ktoré
znejú:
o) právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 14a
ods. 2, ktorá nesplní povinnos pod¾a § 14a ods. 3
s výnimkou pod¾a § 14a ods. 8,
p) právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 14a
ods. 2, ktorá nepodá hlásenie pod¾a § 14a ods. 4
v ustanovenom termíne,
r) právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 14a
ods. 2, ktorá uvedie v hlásení pod¾a § 14a ods. 4 nepravdivé údaje o percentuálnom objeme biopaliva
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s)
t)
u)

v)
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v pohonných látkach a zároveò nesplní povinnos
pod¾a § 14a ods. 3,
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 14a
ods. 2, ktorá poruí povinnos pod¾a § 14a ods. 5, ale
zároveò splní povinnos pod¾a § 14a ods. 3,
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 14a
ods. 2, ktorá poruí povinnos pod¾a § 14a ods. 5
a zároveò nesplní povinnos pod¾a § 14a ods. 3,
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 14a
ods. 2, ktorá v obchodných dokumentoch pod¾a
§ 14a ods. 5 uvedie nepravdivé údaje o mnostve biopaliva v prepravovaných pohonných látkach a zároveò nesplní povinnos pod¾a § 14a ods. 3,
právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 14a
ods. 8, ktorá poruí povinnos pod¾a § 14a ods. 8..

7. V § 16 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 7,
ktoré znejú:
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad
uloí pokutu
a) vypoèítanú ako súèin minimálneho obsahu biopaliva pod¾a § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch
a sumy dve eurá za správny delikt pod¾a § 16 ods. 1
písm. o) a v),
b) od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. p) a s),
c) vypoèítanú ako súèin objemu pohonných látok uvedených v hlásení za prísluný kalendárny tvrrok,
minimálneho percenta biopaliva pod¾a prílohy è. 1
a sumy dve eurá za správny delikt pod¾a § 16 ods. 1
písm. r), a to samostatne pre kadý druh pohonnej
látky,
d) vypoèítanú ako súèin objemu pohonných látok uvedených v hlásení za prísluný kalendárny tvrrok,
minimálneho obsahu biopaliva pod¾a prílohy è. 1
a sumy dve eurá za správny delikt pod¾a § 16 ods. 1
písm. t) a u) zistený colným úradom na základe kontroly pod¾a osobitného predpisu,18a) a to samostatne
pre kadý druh pohonnej látky.
(4) Pokuta pod¾a odseku 3 písm. a) je splatná bez vyrubenia v lehote na podanie hlásenia pod¾a § 14a
ods. 4.
(5) Ak sa má uloi pokuta za viac správnych deliktov
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pod¾a § 16 ods. 1 písm. o), r) a u), je moné uloi jednu
pokutu pod¾a odseku 3, prièom sa uloí najvyia pokuta.
(6) Ak výku pokuty nie je moné urèi spôsobom
pod¾a odseku 3 písm. b) a d), colný úrad ju urèí pod¾a
pomôcok.18b)
(7) Na konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 3 sa
vzahuje osobitný predpis.18c).
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 8 a
11.
Poznámky pod èiarou k odkazom 18b a 18c znejú:

18b) § 29 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.
18c
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov..

8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila
povinnosti pod¾a § 14a ods. 3 za prvý kalendárny trrok roku 2011 a
a) splní podmienku pod¾a § 14a ods. 1 písm. a) do
31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepouije,
b) nesplní podmienku pod¾a § 14a ods. 1 písm. a) ani
do 31. decembra 2011, je povinná zaplati pokutu
pod¾a § 16 ods. 3 písm. a) bez vyrubenia, a to do 25.
januára 2012..
9. § 20 znie:
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
10. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 2
a vkladá sa nová príloha è. 1, ktorá znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 309/2009 Z. z.
v znení zákona è. 492/2010 Z. z.

MINIMÁLNY OBSAH BIOPALIVA PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY POHONNÝCH LÁTOK
Tabu¾ka è. 1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45
a 2710 19 49

biodiesel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,2 %

5,3 %

5,4 %

6,8 %

7,5 %

7,6 %

7,8 %

9,7 %

10,1 %

11,5 %
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Tabu¾ka è. 2: Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41,
2710 11 45 a 2710 11 49

Bioetanolová
zloka
Minimálny
podiel
bioetyltercbutyléteru
 z toho
objem
bioetanolovej zloky
(0,47*objem
bioetyltercbutyléteru)

2011
3,1 %

2012
3,2 %

2013
3,3 %

2014
4,1 %

2015
4,5 %

2016
4,6 %

2017
4,7 %

2018
5,9 %

2019
6,2 %

2020
7,0 %

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

1,41 %

.

11. V prílohe è. 2 sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
12. Príloha è. 2 sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore vyuívania energie z obnovite¾ných zdrojov energie

a o zmene a doplnení a následnom zruení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140,
5. 6. 2009)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

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

Èiastka 188

Zbierka zákonov è. 493/2010

Strana 4197

493
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze v znení neskorích predpisov
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z.
o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze
v znení zákona è. 240/2006 Z. z. a zákona è. 401/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Príspevok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1) Podnikate¾, ktorý ropu alebo vybrané ropné výrobky dovezie z tretieho tátu alebo prepraví z iného
èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský
tát) na územie Slovenskej republiky (ïalej len dovoz), je povinný uhradi príspevok na tvorbu, obmenu,
zámenu, pôièku, skladovanie, ochraòovanie, udriavanie a financovanie núdzových zásob (ïalej len príspevok).
(2) Podnikate¾ je povinný Správe rezerv do 25. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom doviezol ropu alebo vybrané ropné výrobky na
územie Slovenskej republiky,
a) poda hlásenie o dovezenom mnostve ropy a vybraných ropných výrobkov (ïalej len hlásenie o dovoze) a o výke príspevku,
b) uhradi príspevok na úèet, ktorý zverejní Správa rezerv na svojom webovom sídle.
(3) Podnikate¾ je povinný Správe rezerv do 25. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom vyviezol na územie tretieho tátu alebo prepravil na územie iného èlenského tátu ropu alebo vybrané ropné výrobky z územia Slovenskej republiky
(ïalej len vývoz), poda hlásenie o vyvezenom mnostve ropy a vybraných ropných výrobkov (ïalej len hlásenie o vývoze).
(4) Základ príspevku, výpoèet a sadzba príspevku,
vzor hlásenia o dovoze a vzor hlásenia o vývoze sú v prílohe è. 4.
(5) Ak podnikate¾ zistí, e podané hlásenie pod¾a odseku 2 alebo odseku 3 je nesprávne alebo neúplné, je
povinný bez zbytoèného odkladu zasla Správe rezerv
dodatoèné hlásenie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti
pôvodne podanému hláseniu. V prípade nedoplatku

podnikate¾ doplatí Správe rezerv rozdiel príspevku do
10 pracovných dní odo dòa podania dodatoèného hlásenia. V prípade preplatku podnikate¾ môe písomne
poiada Správu rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(6) Podnikate¾ môe písomne poiada Správu rezerv
o vrátenie príspevku alebo jeho èasti za mnostvo ropy
alebo vybraných ropných výrobkov, ktoré vyviezol
z územia Slovenskej republiky a za ktoré bol Správe rezerv preukázate¾ne akýmko¾vek spôsobom zaplatený
príspevok. Podnikate¾ je povinný na úèel vrátenia príspevku preukázate¾ne doloi uskutoènený vývoz
z územia Slovenskej republiky sprievodnými dokladmi
potvrdenými príjemcom a colnou správou, dodávate¾skou faktúrou a dokladom preukazujúcim nadobudnutie vyvezeného tovaru.
(7) Správa rezerv na základe písomnej iadosti podnikate¾a pod¾a odseku 6 bez zbytoèného odkladu preverí oprávnenos vrátenia príspevku. Ak vznikol nárok na
vrátenie príspevku alebo jeho èasti, Správa rezerv vydá
rozhodnutie o vrátení príspevku alebo jeho èasti
a uhradí podnikate¾ovi príslunú èiastku do 30 dní odo
dòa právoplatnosti rozhodnutia.
(8) Nárok na vrátenie príspevku alebo jeho èasti zaniká, ak podnikate¾ nepoiadal o vrátenie príspevku do
iestich kalendárnych mesiacov od prvého dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vývoz
uskutoènený.
(9) Ak Správa rezerv zistí z hlásení pod¾a odseku 2
alebo odseku 3 nedoplatok, vystaví podnikate¾ovi platobný výmer na rozdiel príspevku, ktorý mal by Správe
rezerv uhradený. Podnikate¾ je povinný uhradi Správe
rezerv rozdiel príspevku pod¾a platobného výmeru do
10 pracovných dní odo dòa jeho doruèenia. V prípade
preplatku podnikate¾ môe písomne poiada Správu
rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(10) Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti pod¾a odseku 2 písm. a) alebo odseku 3, vyzve podnikate¾a na podanie dodatoèného hlásenia, ktoré je podnikate¾ povinný doruèi Správe rezerv do 10 pracovných dní
odo dòa doruèenia výzvy.
(11) Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti pod¾a odseku 2 písm. b), vystaví podnikate¾ovi platobný
výmer na príspevok, ktorý vypoèíta z podkladov, ktoré
má k dispozícii. Podnikate¾ je povinný uhradi Správe
rezerv príspevok do 10 pracovných dní odo dòa doruèenia platobného výmeru.
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(12) Správa rezerv sústreïuje príjmy z príspevku na
samostatnom mimorozpoètovom úète. Do siedmich
pracovných dní od ukonèenia kalendárneho tvrroka
odvedie Správa rezerv do príjmov tátneho rozpoètu
zostatok na úète z príspevku za predchádzajúci kalendárny tvrrok. Zostatkom na úète z príspevku za predchádzajúci kalendárny tvrrok sa rozumie rozdiel medzi sumou vybratého príspevku a sumou vráteného
príspevku. Zostatok na úète z príspevku za posledný
tvrrok odvedie Správa rezerv do príjmov tátneho rozpoètu do 31. decembra prísluného kalendárneho
roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôièku,
skladovanie, ochraòovanie, udriavanie a financovanie
núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov
tátneho rozpoètu..
2. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) kontrolu plnenia povinností pod¾a § 7a.
3. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) 331 eur tomu, kto nepodá hlásenie pod¾a § 7a ods. 2
písm. a) alebo § 7a ods. 3,
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g) 60 % z nezaplateného príspevku alebo jeho èasti
pod¾a § 7a ods. 2 písm. b) alebo § 7a ods. 11 podnikate¾ovi..
4. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Správa rezerv uloí podnikate¾ovi pokutu vo výke 0,05 % z dlnej sumy príspevku za kadý deò omekania s platbou odo dòa nasledujúceho po dni splatnosti príspevku a do dòa platby vrátane, nie vak
menej ako 165 eur..
7.

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a

5. V § 9 ods. 4 sa slová 1 a 2 nahrádzajú slovami
1 a 3.
6. § 10b znie:
§ 10b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 5..
7. Za prílohu è. 3 sa vkladá nová príloha è. 4, ktorá
znie:
Príloha è. 4
k zákonu è. 170/2001 Z. z.

I. ZÁKLAD PRÍSPEVKU, VÝPOÈET A SADZBA PRÍSPEVKU

1. Základom príspevku je mnostvo vyjadrené
a) v kilogramoch pre ropu kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00 90 a vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 27 10 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69,
b) v litroch pri teplote 15 °C pre motorové a letecké palivá benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710
11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 70 a motorovú naftu, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45.
2. Príspevok sa vypoèíta ako súèin základu príspevku a príslunej sadzby príspevku pod¾a bodu 5.
3. Súhrnná výka príspevku za prísluný kalendárny mesiac tvorí súèet príspevkov za ropu a vybrané ropné výrobky pod¾a bodu 5.
4. Súhrnná výka príspevku za prísluný kalendárny mesiac sa zaokrúh¾uje na celé eurá nahor.
5. Sadzba príspevku pre ropu a vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) ropa kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00 90 ......................................... 18,62 eura za 1 000 kilogramov,
b) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70 ........................................................................... . 16,23 eura za 1 000 litrov,
c) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 ................................................................................. 16,23 eura za 1 000 litrov,
d) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 ............................................................... 16,23 eura za 1 000 kilogramov.
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II. VZORY HLÁSENÍ
1.

VZOR

HLÁSENIE
o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov dovezeného na územie Slovenskej republiky
z tretieho štátu alebo prepraveného na územie Slovenskej republikyz iného lenského štátu
a o výške príspevku
íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa
vypajú palikovým písmom, gulikovým perom, písacím strojom alebo tlaiarou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.
Á

B



D

É

F

G

H

Í

J

K

L

M

N

O

P

R

Š

T

Ú

V

X

Y

Druh hlásenia (vyznaí sa "X")

Ž

0

1

2

3

4

5

6

8

9

Obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva

riadne

kalendárny mesiac

rok

dodatoné
Identifikané íslo organizácie (IO)*

Daové identifikané íslo (DI)

Dlžník príspevku (meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby)

Adresa/sídlo
Ulica

PS

7

íslo

Obec

Identifikácia príslušnej platby príspevku

Variabilný symbol

íslo útu na zaplatenie príspevku
Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená kona za osobu podávajúcu hlásenie
Telefón

Fax

E-mail
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si
vedomý dôsledkov spojených s uvedením nesprávnych údajov.
Dátum

Podpis oprávnenej osoby

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala
Telefón

Fax

E-mail
Dátum prijatia

Poznámky
Záznamy Správy rezerv
* Ak fyzická osoba nemá pridelené IO, uvedie rodné íslo (R).
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IO/R

bod 5* písm. a)

bod 5* písm. b)

bod 5* písm. c)

bod 5* písm. d)
(vyznaí sa "X")

Sadzba príspevku poda
bod 5* písm. a)

,

€/1 000 kg

bod 5* písm. b)

,

€/1 000 L

bod 5* písm. c)

,

€/1 000 L

bod 5* písm. d)

,

€/1 000 kg

Množstvo ropy a vybraných ropných výrobkov, z ktorých vznikla povinnos úhrady príspevku poda
bod 5* písm. a)

KN

2

7

0

9

0

0

9

0

,

kg

bod 5* písm. b)

KN

2

7

1

0

1

1

3

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

4

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

4

5

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

4

9

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

7

0

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

2

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

2

5

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

2

9

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

4

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

4

5

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

6

1

,

kg

KN

2

7

1

0

1

9

6

3

,

kg

KN

2

7

1

0

1

9

6

5

,

kg

KN

2

7

1

0

1

9

6

9

,

kg

bod 5* písm. c)

bod 5* písm. d)

Výsledná výška príspevku poda
bod 5* písm. a)

,

€

bod 5* písm. b)

,

€

bod 5* písm. c)

,

€

bod 5* písm. d)

,

€

Súhrnná výška príspevku v eurách

,

€

Slovom v eurách

Vysvetlivky: L - litre; kg - kilogram; KN - kód kombinovanej nomenklatúry; R - rodné íslo
* bod 5 asti I prílohy . 4 k zákonu . 170/2001 Z. z.
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2.

VZOR

HLÁSENIE
o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov vyvezeného z územia Slovenskej republiky na územie
tretieho štátu alebo prepraveného na územie iného lenského štátu
íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa
vypajú palikovým písmom, gulikovým perom, písacím strojom alebo tlaiarou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.
Á

B



D

É

F

G

H

Í

J

K

L

M N O

P

R

Š

T

Ú

V

X

Y

Druh hlásenia (vyznaí sa "X")

Ž

0

1

2

3

4

5

6

8

9

Obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva

riadne
Vrátenie príspevku (ak "áno" zaškrtnite "X")

kalendárny mesiac

rok

dodatoné
Identifikané íslo organizácie (IO)*

Daové identifikané íslo (DI)

Meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby
Adresa/sídlo
Ulica

íslo

PS

7

Obec

Identifikácia platby na vrátenie príspevku

Variabilný symbol

Dôvod vrátenia príspevku
íslo útu žiadatea o vrátenie
Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená kona za osobu podávajúcu hlásenie
Telefón

Fax

E-mail
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si
vedomý dôsledkov spojených s uvedením nesprávnych údajov.
Dátum

Podpis oprávnenej osoby

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala
Telefón

Fax

E-mail
Dátum prijatia

Poznámky

Záznamy Správy rezerv
* Ak fyzická osoba nemá pridelené IO, uvedie rodné íslo (R).
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IO/R

bod 5* písm. a)

bod 5* písm. b)

bod 5* písm. c)

bod 5* písm. d)
(vyznaí sa "X")

Sadzba príspevku poda
bod 5* písm. a)

,

€/1 000 kg

bod 5* písm. b)

,

€/1 000 L

bod 5* písm. c)

,

€/1 000 L

bod 5* písm. d)

,

€/1 000 kg

Množstvo ropy a vybraných ropných výrobkov špecifikované poda
bod 5* písm. a)

KN

2

7

0

9

0

0

9

0

,

kg

bod 5* písm. b)

KN

2

7

1

0

1

1

3

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

4

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

4

5

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

4

9

,

L

KN

2

7

1

0

1

1

7

0

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

2

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

2

5

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

2

9

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

4

1

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

4

5

,

L

KN

2

7

1

0

1

9

6

1

,

kg

KN

2

7

1

0

1

9

6

3

,

kg

KN

2

7

1

0

1

9

6

5

,

kg

KN

2

7

1

0

1

9

6

9

,

kg

bod 5* písm. c)

bod 5* písm. d)

Výsledná výška príspevku, na ktorý vzniká nárok na vrátenie poda
bod 5* písm. a)

,

€

bod 5* písm. b)

,

€

bod 5* písm. c)

,

€

bod 5* písm. d)

,

€

Súhrnná výška príspevku v eurách, na ktorý vzniká nárok
na vrátenie

,

€

Slovom v eurách

Vysvetlivky: L - litre; kg - kilogram, KN - kód kombinovanej nomenklatúry; R - rodné íslo
* bod 5 asti I prílohy . 4 k zákonu . 170/2001 Z. z.
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Doterajia príloha è. 4 sa oznaèuje ako príloha è. 5.
8. Názov prílohy è. 5 znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov
Európskej únie.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení
zákona è. 169/2001 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zá-
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kona è. 428/2003 Z. z., zákona è. 240/2006 Z. z., zákona è. 463/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 667/2007 Z. z., zákona è. 601/2008 Z. z. a zákona
è. 279/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Návrhy vláde predkladá Správa rezerv, ak je potrebné prija zmeny schválených návrhov..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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494
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 289/2008 Z. z.
o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice
a o zmene a doplnení 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 v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon
Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

7. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èl. I

§ 18a

Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení 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 v znení zákona è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 504/2009 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúajú slová prostredníctvom
stálej prevádzkarne2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
2. V § 4 ods. 7 prvá veta znie: Podnikate¾ je povinný
zabezpeèi vykonanie povinnej údrby elektronickej registraènej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registraènej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr
kadých pä rokov od predchádzajúcej údrby..
3. V § 7 ods. 3 posledná veta znie: Pri zmene miestnej príslunosti daòového úradu sa daòový kód elektronickej registraènej pokladnice nemení..
4. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Pokladnièný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej èasti, nesmie obsahova údaje pod¾a odseku 1
písm. g), h) a j) a l). Doklad pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu oznaèený slovami NEPLATNÝ DOKLAD
obsahuje najmenej údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a c)
a e) a o) a doklad pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu
oznaèený slovom VKLAD obsahuje najmenej údaje
pod¾a odseku 1 písm. a) a c), e), f) a i) a sumu vkladu
pod¾a § 3 ods. 3..
5. V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Podnikate¾ je povinný vyhotovi dennú uzávierku kedyko¾vek raz za deò..
6. V § 18 sa slová 31. decembra 2010 nahrádzajú
slovami 31. decembra 2011.

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 30. decembra 2010
Ustanovenie § 18 v znení úèinnom od 30. decembra
2010 sa nevzahuje na podnikate¾a, ktorému vznikne
povinnos pouíva elektronickú registraènú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona
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358/2007 Z. z., zákona è. 289/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
563/2008 Z. z., zákona è. 83/2009 Z. z.,
466/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z.,
563/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z. a
136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 14c ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
Správca dane, ktorým je daòový úrad alebo colný úrad
(§ 3 ods. 13), môe zabezpeèi tovar podnikate¾ovi s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej
republiky,4aa) ktorý predáva tovar a nemá na predajnom
mieste pokladnicu pod¾a osobitného predpisu.4aa).
2. V § 15 ods. 1 prvá veta znie: Daòovou kontrolou
sa zisuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutoènosti rozhodujúce pre správne urèenie dane alebo
vznik daòovej povinnosti, a to u daòového subjektu alebo na mieste, kde to úèel kontroly vyaduje; pri správe
daní vykonávanej daòovým úradom alebo colným úradom daòovú kontrolu vykonáva zamestnanec správcu
dane pod¾a § 1a písm. j) prvého alebo druhého bodu na
základe poverenia miestne prísluného správcu
dane..
3. V § 23 sa odsek 5 dopåòa písmenom zi), ktoré znie:
zi) správe katastra nehnute¾ností na úèely pod¾a osobitného predpisu.8nc).
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7. V § 35 ods. 2 posledná veta znie: Ak trojnásobok
základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
nedosiahne 10 %, pri výpoète pokuty sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije sadzba 10 %..
8. V § 35 ods. 8 písm. b) druhom bode sa za slovo
doklad vkladajú èiarka a slovo doklad.
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 11cc sa za slová
ods. 1 vkladajú slová a 2.
10. V § 35 ods. 8 písm. c) tvrtom bode sa slová nepoiada servisnú organizáciu o nahrádzajú slovom
nezabezpeèí.
11. Poznámka pod èiarou k odkazu 11ag znie:

11ag) Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 78a zákona è. 222/2004 Z. z. v znení zákona è. 215/2007
Z. z.
Zákon è. 582/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. V § 35b ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová z príjmov.
13. V § 110j ods. 1 sa slová 31. decembra 2010 nahrádzajú slovami 31. decembra 2011.
14. Za § 110j sa vkladá § 110k, ktorý vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 8nc znie:

8nc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích
predpisov..

§ 110k
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 30. decembra 2010

4. V § 23b ods. 2 sa slová prísluný zoznam daòových dlníkov nahrádzajú slovami aktuálny zoznam
daòových dlníkov pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Ak od 1. januára 2010 do 29. decembra 2010 nastala
skutoènos pre uloenie pokuty (§ 35), postupuje sa
pod¾a zákona úèinného do 29. decembra 2010..

5. V § 32 ods. 12 sa slová vo veciach daòového konania nahrádzajú slovami na úèely správy daní.

Èl. III

6. V § 32 ods. 16 sa za slová daòovému riadite¾stvu
vkladajú slová a colnému riadite¾stvu.

Tento zákon nadobúda úèinnos 30. decembra 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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495
ZÁKON
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 267/2003 Z. z., zákona è. 426/2003 Z. z.,
zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 597/2008 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z.
a zákona è. 291/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Z kadého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí by okrem
úèasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania
a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu
zasadnutia súdnej rady..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
2. V § 6 odsek 11 znie:
(11) Predseda súdnej rady zabezpeèí zverejnenie informácií o èinnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa uverejní termín zasadnutia súdnej rady do 24 hodín od jeho
zvolania zároveò s návrhom programu zasadnutia súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa ïalej uverejní prijaté uznesenie súdnej rady, zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový
záznam zo zasadnutia súdnej rady. Prijaté uznesenie
súdnej rady sa uverejní do 24 hodín od jeho prijatia
súdnou radou. Zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia
súdnej rady sa uverejnia zároveò s prijatými uzneseniami súdnej rady..

3. § 7 znie:
§ 7
(1) Zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvori podmienky na úèas verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak mono oèakáva, e verejnos prejaví o zasadnutie súdnej rady väèí
záujem, je predseda súdnej rady povinný zvola zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i monosti.
(2) Ak ide o prerokovanie vecí pod¾a § 4 ods. 1
písm. a), e) a g) a ods. 2, predseda súdnej rady udelí
slovo ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky,
kedyko¾vek o to poiada..
4. V § 26 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) neodstránením dôvodov nezluèite¾nosti funkcie èlena súdnej rady pod¾a § 3 ods. 5,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
5. § 26 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Èlenovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezluèite¾nosti funkcie èlena súdnej rady pod¾a § 3 ods. 5
do 30 dní odo dòa ich vzniku, zaniká uplynutím tejto lehoty funkcia èlena súdnej rady..
6. § 27 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na odvolanie èlena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane pouije § 24 a na odvolanie èlena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane pouije § 25..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na vodu urèenú na ¾udskú spotrebu
a kontrolu kvality vody urèenej na ¾udskú spotrebu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na vodu urèenú na ¾udskú spotrebu a kontrolu kvality vody urèenej
na ¾udskú spotrebu sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a e), ktoré znejú:
c) povinnosti fyzických osôb-podnikate¾ov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikate¾skej èinnosti,
d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
v rámci výkonu práce vo verejnom záujme vyuívajú
pitnú vodu,
e) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
v rámci výkonu práce vo verejnom záujme dodávajú
pitnú vodu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré ju vyuívajú v rámci výkonu práce vo verejnom záujme,.
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená f) a i).
2. Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 3 znejú:

b) predloi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na vyuívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,3a)
c) predloi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na urèenie ochranných pásiem,4)
d) predloi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane pouitia
chemických látok na úpravu pitnej vody,5)
e) zabezpeèi kontrolu ukazovate¾ov kvality pitnej vody,
f) zabezpeèi zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovate¾ov kvality pitnej vody a výsledky uchováva
desa rokov,
g) bezodkladne oznámi regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva prekroèenie limitov ustanovených
medznou hodnotou a najvyou medznou hodnotou,
h) zisti príèiny nesplnenia limitných hodnôt a prija nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody;
do obnovenia kvality vody vykonáva opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
i) pouíva pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu
a pri distribúcii pitnej vody len také technologické
a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých pouitie schválil prísluný orgán
verejného zdravotníctva,5)
j) overova úèinnos dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.

1) § 17 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 480/2006 Z. z. o poiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu
kvality, balenie, oznaèovanie a uvádzanie na trh prírodných
lieèivých vôd..

(2) Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa nevzahuje povinnos uvedená v odseku 1 písm. c).

3. § 2 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) zásobovanou oblasou geograficky vymedzená oblas, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja
alebo z nieko¾kých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej
vody mono povaova za pribline rovnakú..

3a) § 13 ods. 3 písm. e) zákona è. 355/2007 Z. z.
4
) § 32 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) v znení neskorích
predpisov.
5
) § 13 ods. 4 písm. e) zákona è. 355/2007 Z. z.
5a
) Zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3

(3) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,
ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia by akreditované.5a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a, 4, 5 a 5a znejú:

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

5. V § 4 ods. 4 písm. c) sa slová geografickú oblas
nahrádzajú slovami zásobovanú oblas alebo jej èas.

(1) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) a d) sú povinné
a) zabezpeèi, aby dodávaná pitná voda spåòala poiadavky zdravotnej bezpeènosti a limity ukazovate¾ov
kvality pitnej vody,

6) § 17 ods. 3 zákona è. 355/2007 Z. z.
7
) Príloha è. 4 k vyhláke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o poiadavkách na obmedzenie oiarenia z prírodného iarenia..

6. Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
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7. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekontruovaných stavieb do uívania..
8. V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
a o týchto opatreniach písomne informuje regionálny
úrad verejného zdravotníctva.
9. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo
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verejnom vodovode v èase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje pod¾a slovenskej technickej normy.8).
10. Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) § 17 ods. 2 zákona è. 355/2005 Z. z.
10
) § 17 ods. 6 zákona è. 355/2007 Z. z..

11. V § 9 sa slová preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev uvedený nahrádzajú slovami  preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené.
12. Príloha è. 1 znie:

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

Èiastka 188

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 354/2006 Z. z.

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Por.
èís.
1.

3.

Escherichia coli

Limit

EC

Koliformné baktérie

Pseudomonas aeruginosa

v 100 ml

NMH

HZ

0

v 10 ml

NMH

IZ

0

v 250 ml

NMH

BPV

KTJ
0

v 100 ml

MH

HZ

0

v 10 ml

MH

IZ

0

v 250 ml

MH

BPV

5.

Kultivovate¾né mikroorganizmy pri 22 C

KTJ
0

v 100 ml

NMH

HZ

0

v 10 ml

NMH

IZ

0

v 250 ml

NMH

BPV

NMH

BPV

PA

KTJ
0

6.

Kultivovate¾né mikroorganizmy pri 37 oC

Bezfarebné bièíkovce

KM22

KTJ
200

v 1 ml

MH

HZ

500

v 1 ml

MH

IZ

100

v 1 ml

MH

BPV

KM22

BB

v 250 ml

KTJ
50

v 1 ml

MH

HZ

100

v 1 ml

MH

IZ

20

v 1 ml

MH

BPV

10

jedince/ml

MH

HZ pitnou vodou nezabezpeèovanou
dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.

50

MH

IZ
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7.

o

Poznámky

KTJ

EK

4.

Druh
1
limitu )

0

KB

Enterokoky

Jednotka

Zbierka zákonov è. 496/2010

2.

Symbol
ukazovate¾a

Ukazovate¾

8.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

ivé organizmy
(okrem bezfarebných bièíkovcov)

O

Vláknité baktérie
(okrem elezitých a mangánových
baktérií)

VB

Mikromycéty stanovite¾né
mikroskopicky

MM

11.

Màtve organizmy

MO

12.

elezité a mangánové baktérie

MB

9.

10.

13.

0

jedince/ml

0
0

jedince/ml

0
0

jedince/ml

0

AB

Clostridium perfringens

Jednotka

Druh
1
limitu )

Poznámky

MH

HZ

MH

IZ

IH

HZ

IH

IZ

IH

HZ

IH

IZ

30

jedince/ml

MH

HZ

10

pokryvnos

MH

HZ

10

po¾a v %

MH

IZ

10

pokryvnos

MH

HZ

10

po¾a v %

MH

IZ

CP

KTJ
0

v 100 ml

IH

Vzahuje sa na pitnú vodu upravovanú
z povrchových vôd alebo z podzemných
vôd ovplyvnených povrchovými vodami.
Ak sa indikaèná hodnota nedodrí,
zisuje sa, èi nie je ohrozené zdravie
¾udí prítomnosou mikroorganizmov,
napr. kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Por.
èís.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

15.

Antimón

Sb

0,005

mg/l

NMH

16.

Arzén

As

0,01

mg/l

NMH

17.

Bór

B

1,0

mg/l

NMH

3
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14.

Abiosestón

Limit
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Por.
èís.

Poznámky

Bromiènany

BrO

0,01

mg/l

NMH

Je potrebné snai sa, ak je to moné bez
zhorenia kvality dezinfekcie, o niiu
hodnotu, ako je limitná hodnota.

19.

Dusiènany

NO-3

50

mg/l

MH

Súèet pomerov zisteného obsahu
dusiènanov delený 50 a zistený obsah
dusitanov delený 3 musí by mení
alebo sa musí rovna 1. Obsah
dusitanov v pitnej vode na výstupe
z úpravne musí by nií ako 0,1 mg/l.
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18.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

20.

Dusitany

NO-2

0,5

mg/l

NMH

21.

Fluoridy

F-

1,5

mg/l

NMH

22.

Chróm

Cr

0,05

mg/l

NMH

23.

Kadmium

Cd

0,005

mg/l

NMH

0,05

mg/l

NMH

2,0

mg/l

MH

24.

Kyanidy

CN

25.

Meï

Cu

-

Poznámky
Súèet pomerov zisteného obsahu
dusiènanov delený 50 a zistený obsah
dusitanov delený 3 musí by mení
alebo sa musí rovna 1. Obsah
dusitanov v pitnej vode na výstupe
z úpravne musí by nií ako 0,1 mg/l.

Do úvahy sa musí vzia výskyt
najvyích hodnôt, ktoré môu ma
kodlivé úèinky na ¾udské zdravie.
26.

Nikel

Ni

0,02

mg/l

NMH

Zvolená metóda odberu vzoriek
a monitorovacie metódy musia
zodpoveda aktuálnej úrovni
poiadaviek na odbery
a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vzia výskyt
najvyích hodnôt, ktoré môu ma
kodlivé úèinky na ¾udské zdravie.

27.

Olovo

Pb

0,01

mg/l

NMH

Zbierka zákonov è. 496/2010

Zvolená metóda odberu vzoriek
a monitorovacie metódy musia
zodpoveda aktuálnej úrovni
poiadaviek na odbery
a monitorovacie metódy.

Èiastka 188

Por.
èís.

Zvolená metóda odberu vzoriek
a monitorovacie metódy musia
zodpoveda aktuálnej úrovni
poiadaviek na odbery
a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vzia výskyt
najvyích hodnôt, ktoré môu ma
kodlivé úèinky na ¾udské zdravie.

28.

Ortu

Hg

0,001

mg/l

NMH

Strana 4211

Pri vykonávaní opatrení na zníenie
koncentrácie olova vo vode urèenej na
¾udskú spotrebu musia by
uprednostnené oblasti, kde je
koncentrácia olova najvyia.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

29.

Selén

Se

0,01

mg/l

NMH

30.

Striebro

Ag

0,05

mg/l

NMH

Poznámky

Zisuje sa pri pouívaní
oligodynamických prostriedkov na
dezinfekciu vody. Výnimka z limitu sa
neude¾uje.
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Por.
èís.

b) Organické ukazovatele
Por.
èís.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

Akrylamid

AA

0,1

µg/l

NMH

32.

Benzén

C6H6

1,0

µg/l

NMH

33.

Dichlórbenzény

DCB

0,3

µg/l

MH

300

µg/l

NMH

34.

1,2-dichlóretán

C2H4Cl

3,0

µg/l

NMH

35.

Monochlórbenzén

MCB

10

µg/l

MH

300

µg/l

NMH

Zisuje sa pri výskyte a uvo¾není
z materiálu (napríklad z rozvodného
potrubia) a predmetov slúiacich na
úpravu, výrobu a distribúciu pitnej
vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypoèítanú
pod¾a údajov o obsahu a maximálnom
monom uvo¾òovaní z polyméru, ktorý
je v styku s pitnou vodou.
Zisuje sa, ak senzorické vyetrenie
poukazuje na prítomnos látky.
Prísluný orgán verejného
zdravotníctva môe doèasne súhlasi
s prekroèením limitu do výky
najvyej medznej hodnoty, ak
nenastane neiaduce senzorické
ovplyvnenie pitnej vody.
Dichlórbenzény zahàòajú sumu:
1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén,
1,4-dichlórbenzén.
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Zisuje sa, ak senzorické vyetrenie
poukazuje na prítomnos látky.
Prísluný orgán verejného
zdravotníctva môe doèasne súhlasi
s prekroèením limitu do výky
najvyej medznej hodnoty, ak
nenastane neiaduce senzorické
ovplyvnenie pitnej vody.
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31.

Poznámky

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

Poznámky

Celkový organický uhlík

TOC

bez
významných
zmien

mg/l

IH

Nemusí sa stanovova pri zdrojoch
produkujúcich menej ako 10 000 m3
denne.

37.

Pesticídy

PL

0,1

µg/l

NMH

Za pesticídy sa pokladajú: organické
insekticídy, herbicídy, fungicídy,
nematocídy, akaricídy, organické
algicídy a príbuzné produkty
(napríklad regulátory rastu). Zisujú
sa iba tie pesticídy, ktorých
prítomnos vo vode mono
predpoklada. Limit sa vzahuje na
kadý stanovený pesticíd. Pre aldrín,
dieldrín, heptachlór
a heptachlórepoxid platí limit 0,03
µg/l .

38.

Pesticídy spolu

PLs

0,5

µg/l

NMH

Limitná hodnota predstavuje súèet
koncentrácií vetkých pesticídov
stanovených vo vzorke.
Za pesticídy sa pokladajú: organické
insekticídy, herbicídy, fungicídy,
nematocídy, akaricídy, organické
algicídy a príbuzné produkty
(napríklad regulátory rastu). Zisujú sa
iba tie pesticídy, ktorých prítomnos vo
vode mono predpoklada.

Polycyklické aromatické uh¾ovodíky

PAU

0,1

µg/l

MMH

40.

Benzo(a)pyrén

BaP

0,01

µg/l

NMH

41.

Epichlórhydrín

C3H5ClO

0,1

µg/l

NMH

42.

Styrén

ST

20

µg/l

NMH

Vzahuje sa na sumu PAU:
benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén,
indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
Zisuje sa pri výskyte a uvo¾není
z materiálu (napríklad z rozvodného
potrubia) a predmetov slúiacich na
úpravu, výrobu a distribúciu pitnej
vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypoèítanú
pod¾a údajov o obsahu a maximálnom
monom uvo¾òovaní z polyméru, ktorý
je v styku s pitnou vodou.
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Por.
èís.

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

43.

Tetrachlóretén

PCE

10

µg/l

NMH

44.

Tetrachlórmetán

CCl4

2,0

µg/l

MHRR

45.

Toluén

C7H8

50

µg/l

MH

700

µg/l

NMH

Poznámky
Súèet koncentrácií tetrachlóreténu
a trichlóreténu nesmie prekroèi
10 µg/l.

Trichlóretén

TCE

10

µg/l

NMH

Súèet koncentrácií tetrachlóreténu
a trichlóreténu nesmie prekroèi
10 µg/l.

47.

Vinylchlorid

C2H3Cl

0,5

µg/l

NMH

Zisuje sa pri výskyte a uvo¾není
z materiálu (napríklad z rozvodného
potrubia) a predmetov slúiacich na
úpravu, výrobu a distribúciu pitnej
vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypoèítanú
pod¾a údajov o obsahu a maximálnom
monom uvo¾òovaní z polyméru, ktorý
je v styku s pitnou vodou.

48.

Xylény

C8H10

100

µg/l

MH

500

µg/l

NMH

Zisuje sa, ak senzorické vyetrenie
poukazuje na prítomnos látky.
Prísluný orgán verejného
zdravotníctva môe doèasne súhlasi
s prekroèením limitu do výky
najvyej medznej hodnoty, ak
nenastane neiaduce senzorické
ovplyvnenie pitnej vody.

1

µg/l

MH

Mikrocystín

LR

Kontrolu vykonáva výrobca pitnej
vody v pitných vodách
upravovaných z povrchových zdrojov
v období výskytu cyanobaktérií
v poètoch > 20 000 buniek/ml
v mieste najväèieho výskytu na
povrchovom zdroji. Odber
povrchových vôd sa vykonáva pod¾a
slovenskej technickej normy.8)11)12)13)

Èiastka 188

) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
) STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Èas 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5567-1: 2006).
13
) STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Èas 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrí.
12
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46.

49.

11

Ukazovate¾
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Por.
èís.

Por.
èís.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

Poznámky

50.

Vo¾ný chlór

Cl2

0,3

mg/l

MH

Vzahuje sa na obsah vo¾ného chlóru
po úprave vody. Ak sa voda
dezinfikuje chlórom, musí by
minimálna hodnota v distribuènej
sieti 0,05 mg/l.

51.

Brómdichlórmetán

BDM

0,015

mg/l

MH

0,025

mg/l

NMH

Prekroèenie MH koncentrácie BDM
do 0,025 mg/l je dôvodom na
zníenie medznej hodnoty
koncentrácie chloroformu na
0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri
odtoku vody z úpravne.

2,4-dichlórfenol

DCF

0,002

mg/l

MH

53.

Chlórdioxid

ClO2

0,20

mg/l

MH

2

54.

Chloritany

ClO

0,20

mg/l

NMH

55.

Chloroform

CHCl3

0,04

mg/l

MH

56.

Ozón

O3

0,05

mg/l

MH

57.

2,4,6-trichlórfenol

TCP

0,01

mg/l

MH

0,2

mg/l

NMH

0,10

mg/l

NMH

58.

Trihalometány spolu

THMs

Zisuje sa, ak ide o nepriaznivé
ovplyvnenie senzorických vlastností
vody.

Prekroèenie MH koncentrácie BDM
do 0,025 mg/l je dôvodom na
zníenie medznej hodnoty
koncentrácie chloroformu na
0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri
odtoku vody z úpravne.

Zbierka zákonov è. 496/2010

52.
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c) Dezinfekèné prostriedky a ich ved¾ajie produkty

Koncentrácia sa meria pri odtoku
vody z úpravne.
Zisuje sa, ak ide o nepriaznivé
ovplyvnenie senzorických vlastností
vody.
pecifikované zlúèeniny sú:
chloroform, bromoform,
dibrómchlórmetán,
brómdichlórmetán.
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Pri vykonávaní opatrení na zníenie
koncentrácie trihalometánov vo vode
urèenej na ¾udskú spotrebu sa
musia uprednostni tie oblasti, kde
je koncentrácia trihalometánov
najvyia.

Por.
èís.

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a

Limit

Jednotka

Druh
limitu

Poznámky

Absorbancia
(254 nm, 1 cm)

A254

0,08

60.

Amónne ióny

NH+4

0,5

mg/l

MH

61.

Celkové rozpustné látky

RL

1 000

mg/l

MH

62.

Farba

F

20

mg/l

MH

63.

Hliník

Al

0,2

mg/l

MH

64.

Chemická spotreba kyslíka
manganistanom

CHSKMn

3,0

mg/l

MH

65.

Chloridy

Cl -

250

mg/l

MH

Voda nesmie by agresívna.

66.

Mangán

Mn

0,05

mg/l

MH

Prekroèenie medznej hodnoty do
0,20 mg/l je prípustné, len ak ide
o mangán z geologického podloia
a ak nedochádza k neiaducemu
ovplyvneniu senzorických vlastností
vody.

67.

Nasýtenie vody kyslíkom

O2

> 50

%
nasýtenia

OH

68.

Reakcia vody

pH

6,5  9,5

69.

Sírany

SO24

250

70.

Sulfán vo¾ný

H2S

0,01

71.

Chu

72.

Teplota

IH

MH

Voda nesmie by agresívna. Ak ide
o balenú pitnú vodu, ktorá je
prirodzene bohatá na oxid uhlièitý,
minimálna hodnota môe by niia.

mg/l

MH

Voda nesmie by agresívna.

mg/l

MH

prijate¾ná
pre
spotrebite¾a

8  12

MH

o

C

OH

Pri pochybnosti sa za prijate¾né
povaujú stupne 1 a 2 pri stanovení
pod¾a slovenskej technickej normy
STN EN 1622 Analýza vody.
Stanovenie prahovej hodnoty pachu
(TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
Èiastka 188

t

Prekroèenie indikaènej hodnoty môe
by dôvodom na zisovanie
chloroformu, brómdichlórmetánu
alebo na korigovanie hodnoty
CHSKMn.
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d) Ukazovatele, ktoré môu nepriaznivo ovplyvni senzorickú kvalitu pitnej vody

Ukazovate¾

Symbol
ukazovate¾a
Z

Limit
5

Jednotka
FNU

Druh
limitu
MH

Poznámky

73.

Zákal

74.

Pach

75.

Zinok

Zn

3,0

mg/l

MH

76.

elezo

Fe

0,2

mg/l

MH

Prekroèenie medznej hodnoty do
0,50 mg/l je prípustné, len ak ide
o elezo z geologického podloia a ak
nedochádza k neiaducemu ovplyvneniu
senzorických vlastností vody.

77.

Vodivos

kappa

125,0

mS/m pri
20 oC

IH

Voda nesmie by agresívna.

78.

Sodík

Na+

200

mg/l

MH

bez
zápachu

Pre vodu upravovanú z povrchových
zdrojov platí pre zákal medzná
hodnota 1,0 FNU pri výstupe
z úpravne vody.
Pri pochybnosti sa za prijate¾né
povaujú stupne 1 a 2 pri stanovení
pod¾a slovenskej technickej normy
STN EN 1622 Analýza vody.
Stanovenie prahovej hodnoty pachu
(TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).

79.

Ukazovate¾
Horèík

Symbol
ukazovate¾a
Mg2+

Limit
10,0

Jednotka

Druh
limitu

mg/l

OH

125

mg/l

MH

> 30

mg/l

OH

1,1

mmol/l

OH

Poznámky

Zbierka zákonov è. 496/2010

e) Látky, ktorých prítomnos v pitnej vode je iaduca
Por.
èís.

Èiastka 188

Por.
èís.

a
30,0

80.

Vápnik

Ca

2+

81.

Vápnik a horèík

Ca

2+

+ Mg

2+

a
5,0
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f) Rádiologické ukazovatele
Por.
èís.
82.

Ukazovate¾
Trícium

Symbol
ukazovate¾a
3

H

Limit
100

Jednotka
Bq/l

Druh
limitu
IH

Poznámky

Zbierka zákonov è. 496/2010

Monitorovanie objemovej aktivity
trícia v pitnej vode a objemovej
aktivity rádionuklidov v pitnej vode
na úèely stanovenia celkového
úväzku efektívnej dávky z príjmu
rádionuklidov pitnou vodou sa
nevyaduje, ak je iným
monitorovaním preukázané, e
úroveò objemovej aktivity trícia
alebo vypoèítaného celkového
úväzku efektívnej dávky z príjmu
rádionuklidov pitnou vodou je
dostatoène pod indikaènou
hodnotou rádiologického
ukazovate¾a. Ak sa monitorovanie
nevyaduje, Úrad verejného
zdravotníctva SR informuje
komisiu pod¾a osobitného
predpisu14) o dôvodoch takého
rozhodnutia a poskytne jej
výsledky monitorovania, na
základe ktorého takto rozhodol.
Príjem trícia, 40K, radónu a jeho
rozpadových produktov sa
nezapoèítava do príjmu na úèely
hodnotenia celkového úväzku
efektívnej dávky z príjmu
rádionuklidov pitnou vodou za rok.
Podrobnosti o poiadavkách na
monitorovanie prírodných
rádionuklidov v pitnej vode sú
uvedené vo vykonávacom
predpise.7)

83.

) § 5 ods. 5 písm. r) zákona è. 355/2007 Z. z.

E(τ)

0,10

mSv/rok

IH
..

Èiastka 188

14

Celkový úväzok efektívnej dávky
z príjmu rádionuklidov za rok
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13. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 354/2006 Z. z.

ROZSAH ROZBOROV A POÈET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

1. Minimálny roèný poèet odberov vzoriek pitnej vody
Ak objem vyrábanej vody nezodpovedá poètu obyvate¾ov pod¾a hodnôt uvedených v tabu¾ke è. 1, povauje sa za rozhodujúci poèet obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou.
3
Príklad výpoètu pre objem dodávanej vody 5 200 m /deò: poèet minimálnych rozborov 22 [4 + (6 x 3)] a poèet úplných
rozborov 3 [1 + (2 x 1)].
Tabu¾ka è. 1
Poèet obyvate¾ov
v zásobovanej
oblasti (pri dennej
spotrebe 200 l na
osobu)
≤ 50
> 50 ≤ 100
> 100 ≤ 500
> 500 ≤ 5 000
> 5 000 ≤ 50 000

Objem vyrábanej alebo
dodávanej pitnej vody
v zásobovanej oblasti
3
(m /deò)
≤ 10
> 10 ≤ 20
> 20 ≤ 100
> 100 ≤ 1 000
> 1 000 ≤ 10 000

> 50 000 ≤ 500 000

> 10 000 ≤ 100 000

> 500 000

> 100 000

Roèný poèet vzoriek
minimálnych rozborov

Roèný poèet vzoriek úplných
rozborov

2
2
3
4
4
+3 na kadých 1 000 m3
z celkového
objemu vrátane zaèatých

1 za 10 rokov
1 za 5 rokov
1 za 2 roky
1
1
+1 na kadých 3 300 m3/deò
3
+1 na kadých 10 000 m3/deò
(vrátane zaèatých) z celkového
objemu
10
+1 na kadých 25 000 m3/deò
(vrátane zaèatých) z celkového
objemu

Pri preruovanej krátkodobej dodávke o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva môe zníi poèet vzoriek pre jednotlivé ukazovatele, ak
a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých poèas aspoò dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále
a podstatne lepie ne limity urèené v prílohe è. 1 a
b) nie je pravdepodobné, e by niektorý faktor spôsobil zhorenie kvality vody, prièom najniia pouitá frekvencia
nesmie by menia ako 50 % z poètu vzoriek pecifikovaného v tabu¾ke è. 1 vzoriek pitnej vody okrem prípadu, keï
frekvenciu urèí regionálny úrad verejného zdravotníctva.
2. Rozsah rozborov pitnej vody
2.1. Minimálny rozbor
Minimálny rozbor je urèený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a úèinnosti
úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.
Minimálny rozbor pozostáva z ukazovate¾ov kvality pitnej vody pod¾a tabu¾ky è. 2. Ak sa voda ponúka na predaj vo
f¾aiach alebo v nádobách, do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody sa zahàòa aj ukazovate¾ Pseudomonas aeruginosa.
Ukazovate¾ è. 13 v tabu¾ke è. 2 sa zisuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.
Ukazovate¾ è. 19 v tabu¾ke è. 2 sa zisuje len pri pouití koagulantu na báze hliníka.
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Ukazovate¾ è. 20 v tabu¾ke è. 2 sa zisuje pri pouívaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri vyuívaní viazaného aktívneho chlóru (napríklad vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri pouití iného
chemického dezinfekèného prostriedku sa stanoví reziduálne mnostvo príslunej aktívnej látky.
Ukazovate¾ è. 22 sa zisuje len v odôvodnených prípadoch.

Tabu¾ka è. 2: Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody
Por. èís.

Ukazovate¾

1.

Escherichia coli

2.

Koliformné baktérie

3.

Enterokoky (fekálne streptokoky)

4.

Kultivovate¾né mikroorganizmy pri 22 oC

5.

Kultivovate¾né mikroorganizmy pri 36 oC

6.

Bezfarebné bièíkovce

7.

ivé organizmy (okrem bezfarebných bièíkovcov)

8.

Vláknité baktérie (okrem elezitých a mangánových baktérií)

9.

elezité a mangánové baktérie

10.

Mikromycéty

11.

Màtve organizmy

12.

Abiosestón

13.

Clostridium perfringens

14.

Absorbancia (254 nm, 1 cm)

15.

Amónne ióny

16.

Farba

17.

Dusiènany

18.

Dusitany

19.

Hliník

20.

Vo¾ný chlór

21.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

22.

Chu

23.

Vodivos

24.

Mangán

25.

Pach

26.

Reakcia vody

27.

Zákal

28.

elezo

29.

Teplota

2.2. Úplný rozbor
Cie¾om úplného rozboru je získava informácie o dodraní limitov ukazovate¾ov kvality pitnej vody ustanovených
v prílohe è. 1 alebo urèených orgánom verejného zdravotníctva.
Úplný rozbor pozostáva z ukazovate¾ov kvality pitnej vody pod¾a prílohy è. 1 vrátane rádiologických ukazovate¾ov
pod¾a vykonávacieho predpisu.7).
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14. Príloha è. 3 znie:
Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 354/2006 Z. z.

KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD
1. Správnos je tesnos zhody medzi priemernou hodnotou získanou z ve¾kého radu výsledkov skúok a prijatou referenènou hodnotou.15)
2. Presnos je tesnos zhody medzi výsledkom skúky a prijatou referenènou hodnotou.16)
3. Medza detekcie je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra
alebo pänásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.
a) Anorganické ukazovatele
Èíslo
ukazovate¾a

15

Ukazovate¾

Medza
Presnos
Správnos
detekcie
vyjadrená
vyjadrená
vyjadrená v %
v % z limitu v % z limitu
z limitu
ukazovate¾a ukazovate¾a
ukazovate¾a
25
25
25

15.

Antimón

16.

Arzén

10

10

10

17.

Bór

10

10

10

18.

Bromiènany

25

25

25

19.

Dusiènany

10

10

10

20.

Dusitany

10

10

10

21.

Fluoridy

10

10

10

22.

Chróm

10

10

10

23.

Kadmium

10

10

10

24.

Kyanidy

10

10

10

25.

Meï

10

10

10

26.

Nikel

10

10

10

27.

Olovo

10

10

10

28.

Ortu

20

10

20

29.

Selén

10

10

10

30.

Striebro

10

10

10

Podmienky

Poznámky

Metóda by mala
urèi celkové
mnostvo kyanidov
vo vetkých ich
formách.

) STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Èas 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1:
2000).
16
) STN ISO 5725-1 Presnos (správnos a zhodnos) metód a výsledkov merania. Èas 1: Veobecné zásady a definície.
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b) Organické ukazovatele
Èíslo
ukazovate¾a

Ukazovate¾

Správnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Presnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a





Medza
detekcie
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a


Podmienky

Poznámky

Musí sa riadi
pecifikáciou
výrobku.

31.

Akrylamid

32.

Benzén

25

25

25

33.

Dichlórbenzény

25

25

25

34.

1,2-dichlóretán

25

25

10

35.

Monochlórbenzén

25

25

25

37.

Pesticídy

25

25

25

Validaèná
charakteristika
sa vzahuje na
kadý jednotlivý
pesticíd.

39.

Polycyklické
aromatické
uh¾ovodíky

25

25

25

Validaèná
charakteristika
sa vzahuje na
jednotlivé látky
pecifikované
pri 25 %
z limitu
ukazovate¾a
v prílohe è. 1.

40.

Benzo(a)pyrén

25

25

25

41.

Epichlórhydrín







42.

Styrén

25

25

25

43.

Tetrachlóretén

25

25

10

44.

Tetrachlórmetán

25

25

10

45.

Toluén

25

25

25

46.

Trichlóretén

25

25

10

47.

Vinylchlorid







Musí sa riadi
pecifikáciou
výrobku.
Validaèná
charakteristika
sa vzahuje na
jednotlivé látky
pecifikované
pri 50 %
z limitu
ukazovate¾a
v prílohe è. 1.

Validaèná
charakteristika
sa vzahuje na
jednotlivé látky
pecifikované
pri 50 %
z limitu
ukazovate¾a
v prílohe è. 1.
Musí sa riadi
pecifikáciou
výrobku.
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48.

Xylény

25

25

Medza
detekcie
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
25

49.

Mikrocystín LR

25

25

25

Èíslo
ukazovate¾a

Ukazovate¾

Správnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Presnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
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Podmienky

Poznámky

Podmienky

Poznámky

c) Dezinfekèné prostriedky a ich ved¾ajie produkty

50.

Vo¾ný chlór

25

25

Medza
detekcie
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
25

51.

Brómdichlórmetán

25

25

10

52.

2,4-dichlórfenol

25

25

25

53.

Chlórdioxid

25

25

25

54.

Chloritany

25

25

25

55.

Chloroform

25

25

10

56.

Ozón

25

25

25

57.

2,4,6-trichlórfenol

25

25

25

Èíslo
ukazovate¾a

Ukazovate¾

Správnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Presnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

d) Ukazovatele, ktoré môu nepriaznivo ovplyvni senzorickú kvalitu pitnej vody

59.

Absorbancia
(254 nm, 1 cm)

10

10

Medza
detekcie
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
10

60.

Amónne ióny

10

10

10

61.

Celkové
rozpustné látky

10

10

10

62.

Farba

25

25

25

63.

Hliník

10

10

10

64.

Chemická
spotreba
kyslíka
manganistanom

25

25

10

65.

Chloridy

10

10

10

66.

Mangán

10

10

10

69.

Sírany

10

10

10

70.

Sulfán vo¾ný

25

25

25

73.

Zákal

25

25

25

75.

Zinok

10

10

10

Èíslo
ukazovate¾a

Ukazovate¾

Správnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Presnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Podmienky

Poznámky
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76.

elezo

10

10

Medza
detekcie
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
10

77.

Vodivos

10

10

10

78.

Sodík

10

10

10

Èíslo
ukazovate¾a

Ukazovate¾

Správnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Presnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
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Podmienky

Poznámky

Podmienky

Poznámky

e) Látky, ktorých prítomnos v pitnej vode je iaduca

79.

Horèík

10

10

Medza
detekcie
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a
10

80.

Vápnik

10

10

10

81.

Vápnik a horèík

10

10

10

Èíslo
ukazovate¾a

Ukazovate¾

Správnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Presnos
vyjadrená
v % z limitu
ukazovate¾a

Mikrobiologické a biologické ukazovatele, pre ktoré sú pecifikované referenèné analytické metódy:
 Escherichia coli a koliformné baktérie pod¾a slovenskej technickej normy,15)
 enterokoky pod¾a slovenskej technickej normy,17)
 Pseudomonas aeruginosa pod¾a slovenskej technickej normy,18)
 kultivovate¾né mikroorganizmy pri 22 oC a kultivovate¾né mikroorganizmy pri 37 oC pod¾a slovenskej technickej
normy,19)
 abiosestón, elezité a mangánové baktérie pod¾a slovenskej technickej normy,20) biosestón pod¾a slovenskej technickej
normy.21)
Clostridium perfringens (vrátane spór) pod¾a tohto postupu:
Membránová filtrácia s následnou anaeróbnou inkubáciou membránového filtra na agare mCP pri teplote 44 ±1 oC
poèas 21 ±3 hod. Spoèíta neprieh¾adné lté kolónie, ktoré sa sfarbia do ruova alebo do èervena, keï sa vystavia na
20  30 sekúnd úèinku pár hydroxidu amónneho.
Zloenie agaru mCP
Základný roztok:
tryptóza
kvasnicový extrakt
sacharóza
hydrochlorid L-cysteínu
MgSO4.7H2O
purpurový bromkrezol
agar
voda

30 g,
20 g,
5 g,
1 g,
0,1 g,
40 mg,
15 g,
1 000 ml.
o

Rozpusti prísady základného roztoku, upravi pH na 7,6 a sterilizova v autokláve pri teplote 121 C poèas 15 minút.
Necha roztok vychladnú a prida
D-cykloserín
400 mg,
17

) STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie èrevných enterokokov. Èas 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000).
) STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006).
19
) STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovate¾ných mikroorganizmov. Poèítanie kolónií po oèkovaní do kultivaèného ivného
agarového média (ISO 6222:1999).
20
) STN 75 7712 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu.
21
) STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu.
18
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polymyxín B-sulfát
25 mg,
indoxyl-ß-D-glukosid
60 mg (pred pridaním rozpusti v 8 ml destilovanej vody),
sterilne sfiltrovaný 0,5-percentný roztok dvojfosforeènanu fenolftaleínu 20 ml,
sterilne sfiltrovaný 4,5-percentný roztok FeCl3.6 H2O
2 ml.
Pri pouití alternatívnej metódy musia by dosiahnuté výsledky aspoò tak spo¾ahlivo ako pri referenènej metóde.
Pre ukazovatele Escherichia coli, koliformné baktérie sa môe poui alternatívna metóda pod¾a slovenskej technickej
22
normy. )
23

Pre ukazovate¾ enterokoky sa môe poui alternatívna metóda. )
24

Pre ukazovate¾ Clostridium perfringens sa môu poui alternatívne metódy pod¾a slovenskej technickej normy. ).

15. Príloha è. 4 znie:
Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 354/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody urèenej na ¾udskú spotrebu (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení urèitých nástrojov,
na ktoré sa vzahuje postup uvedený v èlánku 251 zmluvy, rozhodnutia Rady 1999/468/ES, pokia¾ ide o regulaèný
postup s kontrolou. Prispôsobenie právnych aktov regulaènému postupu s kontrolou  tvrtá èas (Ú. v. EÚ L 188,
18. 7. 2009)..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos
1. januára 2011.

Iveta Radièová v. r.

22

) Napríklad STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli metódou definovaného substrátu.
) Napríklad Enterolert-E - Defined Substrate Technology®, (DST®).
24
) Napríklad STN EN 26461-2 Kvalita vody. Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich sirièitany (klostrídií) Èas 2: Metóda membránovej
filtrácie, STN EN ISO 7937 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia poètu baktérií Clostridium perfringens.
Metóda poèítania kolónií (ISO 7934:2004).
23
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497
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2010,
ktorým sa ustanovuje výka dôchodkovej hodnoty na rok 2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 64 ods. 7 zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 721/2004
Z. z. ustanovuje:

§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

§1
Dôchodková hodnota v roku 2011 je 9,5756 eura.

Jozef Mihál v. r.
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