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543
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z. a zákona è. 403/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 3 a 5 vrátane nadpisov znejú:
§ 3
Zárobková èinnos
(1) Zárobková èinnos pod¾a tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má
prednos pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, èinnos vyplývajúca z právneho vzahu,
ktorý zakladá
a) právo na príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného predpisu,5) okrem nepeòaného príjmu z predchádzajúceho právneho vzahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu,5) poskytnutého z prostriedkov sociálneho
fondu,
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.6)
(2) Zárobková èinnos je aj èinnos pod¾a odseku 1,
z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov pod¾a osobitného predpisu7) preto, e tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.
(3) Zárobková èinnos je aj èinnos pod¾a odseku 1,

z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov pod¾a osobitného predpisu,7) ak na fyzickú osobu, ktorá túto
zárobkovú èinnos vykonáva, sa v právnych vzahoch
sociálneho poistenia uplatòujú predpisy Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu4) alebo sa uplatòuje
medzinárodná zmluva, ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky.
§4
Zamestnanec
(1) Zamestnanec na úèely nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti
je fyzická osoba v právnom vzahu, ktorý jej zakladá
právo na pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom
vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru a iaka strednej koly a tudenta vysokej koly pri praktickom vyuèovaní v období
odbornej (výrobnej) praxe.
(2) Zamestnanec na úèely dôchodkového poistenia je
aj fyzická osoba v právnom vzahu, ktorý jej zakladá
právo na nepravidelný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzahu na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, iaka strednej koly a tudenta vysokej
koly pri praktickom vyuèovaní v období odbornej (výrobnej) praxe a èlena volebnej komisie.
(3) Zamestnanec na úèely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzahu zakladajúcom zamestnávate¾ovi úrazové poistenie.
(4) Zamestnanec na úèely garanèného poistenia je
fyzická osoba v právnom vzahu zakladajúcom zamestnávate¾ovi garanèné poistenie.
§5
Samostatne zárobkovo èinná osoba
Samostatne zárobkovo èinná osoba pod¾a tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovàila 18 rokov veku a je
registrovaná pod¾a osobitného predpisu8) v súvislosti
so zárobkovou èinnosou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b)
a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má pod¾a zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 8 znejú:

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004
z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. ES
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L 166, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ
L 284, 30. 10. 2009).
§ 5 ods. 1 písm. a) a h), ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 31 zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
neskorích predpisov.
§ 67 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 23 sa vypúajú.
3. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Zamestnávate¾
(1) Zamestnávate¾ pod¾a tohto zákona je
a) fyzická osoba, ktorá je povinná poskytova zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2
a 3 a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na
trvalý pobyt,25)
b) právnická osoba, ktorá je povinná poskytova zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3 a jej sídlo alebo sídlo jej organizaènej
zloky je na území Slovenskej republiky,
c) pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú èinnos
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
1. fyzická osoba, ktorá je povinná poskytova zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3 a má bydlisko v inom èlenskom táte
Európskej únie alebo v táte, ktorý je zmluvnou
stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore ako Slovenská republika alebo na území
vajèiarskej konfederácie alebo v táte, s ktorým
má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
2. právnická osoba, ktorá je povinná poskytova zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3 a má sídlo alebo sídlo organizaènej
zloky v èlenskom táte Európskej únie alebo
v táte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo na území vajèiarskej konfederácie alebo v táte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednos pred
zákonmi Slovenskej republiky.
(2) Ak zamestnávate¾om nie je fyzická osoba alebo
právnická osoba pod¾a odseku 1, funkciu zamestnávate¾a plní platite¾ príjmu zo závislej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.25a)
(3) Zamestnávate¾ na úèely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba pod¾a
odseku 1 v právnom vzahu s fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 5 ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová uvedený v § 4 nahrádzajú slovami zamestnávate¾a pod¾a § 16.
5. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo zamestnancovi
vkladajú slová zamestnávate¾a pod¾a § 16.
6. V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1,.
7. V § 14 ods. 1 písm. b) sa slovo predpisu34) nahrádza slovom predpisu6) a slová ods. 9 sa nahrádzajú slovami ods. 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 34 sa vypúa.
8. V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a nemá priznaný starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac
ako 70 %.
9. V § 15 ods. 1 písmeno a) znie:
a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2,.
10. V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: a
nemá priznaný predèasný starobný dôchodok.
11. § 16 znie:
§ 16
Povinne úrazovo poistený je zamestnávate¾, ktorý zamestnáva aspoò jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú èinnos v pracovnoprávnom vzahu,38) v tátnozamestnaneckom pomere,39) v èlenskom pomere,
ktorého súèasou je aj pracovný vzah k drustvu,39a)
v sluobnom pomere39b) okrem fyzickej osoby, ktorá je
sudca alebo prokurátor alebo ktorý zamestnáva aspoò
jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú èinnos,
ktorou je výkon verejnej funkcie pod¾a osobitných
predpisov.39c) Povinne úrazovo poistený je aj ústav na
výkon väzby a ústav na výkon trestu odòatia slobody,
ktoré plnia povinnosti zamestnávate¾a pod¾a osobitného predpisu39d) pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre
fyzickú osobu vo výkone trestu odòatia slobody, ak sú
zaradené do práce..
Poznámky pod èiarou k odkazom 38 a 39d znejú:

38) Zákonník práce.
39
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 151/2010 Z. z.
39a
) § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka.
39b
) Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov.
39c
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích
predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích
predpisov.
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) Zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

12. V § 17 ods. 1 sa slová jeho zamestnanec nahrádzajú slovami zamestnanec zamestnávate¾a pod¾a
§ 16.
13. V § 18 odsek 1 znie:
(1) Povinne garanène poistený je zamestnávate¾ zamestnanca v pracovnoprávnom vzahu38) a èlena drustva, ktorý je v pracovnom vzahu k drustvu.39a).
14. V § 18 ods. 3 sa slová § 4 ods. 1 písm. a) a d)
a v § 4 ods. 2 nahrádzajú slovami odseku 1.
15. Poznámka pod èiarou k odkazu 42 znie:

42) Napríklad zákon è. 154/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

16. V § 19 ods. 3 písm. a) sa za slovo predpisu42)
vkladá èiarka a slová a zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1
písm. i) sa nahrádzajú slovami na obvineného vo
väzbe42a) a na odsúdeného vo výkone trestu odòatia
slobody42b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

42a) Zákon è. 221/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
42b
) Zákon è. 475/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

17. V § 19 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný
dôchodok a dovàila dôchodkový vek.
18. § 20 vrátane nadpisu znie:
§ 20
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia,
povinného dôchodkového poistenia a povinného
poistenia v nezamestnanosti zamestnanca
(1) Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 vzniká odo dòa
vzniku právneho vzahu, ktorý zakladá právo na príjem
uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a zaniká dòom
zániku tohto právneho vzahu.
(2) Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 vzniká odo dòa vzniku právneho
vzahu, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3
ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a zaniká dòom zániku tohto
právneho vzahu..
19. V § 21 ods. 1 a 2 sa slovo predpisu34) nahrádza
slovom predpisu6) a slová ods. 9 sa nahrádzajú slovami ods. 5.
20. V § 21 odsek 4 znie:
(4) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej osobe
zaniká vdy dòom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie èinnosti uvedenej v § 3 ods. 1
písm. b) a ods. 2 a 3. Povinné nemocenské poistenie
a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo
èinnej osobe, ktorá nemá oprávnenie na výkon alebo
prevádzkovanie èinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b)
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a ods. 2 a 3, zaniká dòom zruenia registrácie pod¾a
osobitného predpisu.8).
21. § 21 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej osoby, ktorá opätovne nadobudla právne postavenie
samostatne zárobkovo èinnej osoby alebo ktorá mala
preruené povinné nemocenské poistenie a povinné
dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 26, vzniká odo dòa opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo èinnej osoby alebo odo dòa nasledujúceho po dni skonèenia preruenia povinného nemocenského poistenia
a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo èinnej osoby. Podmienkou pre vznik týchto poistení je, e k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho
roka predchádzajúceho dòu, v ktorom opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo èinnej
osoby, alebo dòu skonèenia preruenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a osobitného predpisu34) alebo
výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou èinnosou za predchádzajúci kalendárny rok
bol vyí ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5. Povinné nemocenské poistenie
a povinné dôchodkové poistenie takejto osobe zaniká
30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti
pod¾a osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci
s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou èinnosou nebol vyí ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak..
22. V § 23 sa na konci pripájajú tieto vety: Dobrovo¾ne nemocensky poistenej osobe zaniká nemocenské
poistenie tejto osoby dòom priznania starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac ako 70 %.
Dobrovo¾ne dôchodkovo poistenej osobe zaniká dôchodkové poistenie tejto osoby dòom priznania predèasného starobného dôchodku..
23. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Vznik a zánik úrazového poistenia
Úrazové poistenie vzniká zamestnávate¾ovi odo dòa,
v ktorom zaèal zamestnáva aspoò jednu fyzickú osobu
uvedenú v § 16, a zaniká dòom, v ktorom nezamestnáva ani jednu takúto fyzickú osobu..
24. V § 25 sa slová uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a)
a d) a v § 4 ods. 2 nahrádzajú slovami v pracovnoprávnom vzahu a èlena drustva, ktorý je v pracovnom
vzahu k drustvu,.
25. V § 26 ods. 2 sa za slová v období, vkladajú slová v ktorom má pozastavené prevádzkovanie ivnosti,
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pozastavený výkon èinnosti alebo pozastavenú èinnos, a v období,.
26. § 30 vrátane nadpisu znie:
§ 30
Veobecné podmienky
nároku na nemocenské dávky zamestnanca
Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak
a) splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na
nemocenskú dávku poèas trvania nemocenského
poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote a
b) nemá príjem, ktorý sa povauje za vymeriavací základ pod¾a § 138 ods. 1 za obdobie, v ktorom nevykonáva èinnos zamestnanca z dôvodov uvedených
v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48 ods. 1 a § 49 ods. 1..
27. V § 31 ods. 3 sa vypúajú slová poèas trvania
nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo.
28. V § 32 ods. 1 a 2 písm. a) sa slovo 42 nahrádza
slovom sedem a v písm. b) sa slovo es nahrádza
slovom osem.
29. V § 32 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
30. V § 32 ods. 3 sa slovo 42 nahrádza slovom sedem.
31. V 32 odsek 4 znie:
(4) Plynutie ochrannej lehoty sa skonèí, ak neuplynula skôr, dòom, v ktorom poistencovi
a) vzniklo nemocenské poistenie,
b) vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku,
predèasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku..
32. V § 39 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba má nárok na oetrovné, ak vznikla potreba oetrovania fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo potreba
starostlivosti o diea uvedené v odseku 1 písm. b)
a v posledných dvoch rokoch pred vznikom tejto potreby bola nemocensky poistená najmenej 270 dní..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
33. V § 42 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
34. Doterají text § 43 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Oetrovné sa vyplatí za to isté obdobie oetrovania jednej alebo viac fyzických osôb uvedených v § 39
ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti o jedno alebo viac
detí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) len raz a v tom istom prípade len jednému poistencovi..
35. V § 46 ods. 1, § 47 ods. 2 a v § 56 ods. 2 sa vypúajú slová a 5.
36. V § 48 ods. 2 sa slová 28. týdòa nahrádzajú
slovami 34. týdòa.
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37. V § 48 odsek 3 znie:
(3) Poistenkyòa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týdòa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveò dve alebo viac detí a aspoò o dve z nich
sa stará alebo je osamelá. Nárok na materské osamelej
poistenkyni zaniká uplynutím 37. týdòa od vzniku nároku na materské a poistenkyni, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí a aspoò o dve z nich sa stará, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týdòa od
vzniku nároku na materské..
38. V § 48 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred oèakávaným dòom pôrodu menej ako es týdòov alebo
materské sa jej nevyplácalo, pretoe pôrod nastal skôr
ako urèil lekár, má nárok na materské do konca 34.
týdòa od vzniku nároku na materské; osamelá poistenkyòa má nárok na materské do konca 37. týdòa od
vzniku nároku na materské a poistenkyòa, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí a aspoò o dve z nich sa
stará, má nárok na materské do konca 43. týdòa od
vzniku nároku na materské.
(6) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred oèakávaným dòom pôrodu menej ako es týdòov z iného
dôvodu, ako je uvedený v odseku 5, má nárok na materské do konca 28. týdòa odo dòa pôrodu, ale najdlhie
do konca 34. týdòa od vzniku nároku na materské;
osamelá poistenkyòa má nárok na materské do konca
31. týdòa odo dòa pôrodu, najdlhie do konca 37. týdòa od vzniku nároku na materské a poistenkyòa, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí a aspoò o dve
z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týdòa odo dòa pôrodu, najdlhie do konca 43. týdòa od
vzniku nároku na materské..
39. V § 48 odsek 8 znie:
(8) Poistenkyòa, ktorej diea zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do
konca druhého týdòa odo dòa úmrtia dieaa, najdlhie do konca 34. týdòa od vzniku nároku na materské;
osamelá poistenkyòa má nárok na materské najdlhie
do konca 37. týdòa od vzniku nároku na materské
a poistenkyòa, ktorá porodila zároveò dve alebo viac
detí a aspoò o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhie do konca 43. týdòa od vzniku nároku na
materské..
40. V § 49 odsek 1 znie:
(1) Iný poistenec, ktorý prevzal diea do starostlivosti a ktorý sa o toto diea stará, má nárok na materské
odo dòa prevzatia dieaa do starostlivosti v období 28
týdòov od vzniku nároku na materské. Osamelý iný
poistenec, ktorý sa stará o diea prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týdòov
od vzniku nároku na materské a iný poistenec, ktorý
prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoò
o dve z nich sa stará, má nárok na materské 37 týdòov
od vzniku nároku na materské. Iný poistenec má nárok
na materské najdlhie do dovàenia troch rokov veku
dieaa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím
dieaa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní..
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41. § 50 znie:
§ 50
Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od zaèiatku
iesteho týdòa pred oèakávaným dòom pôrodu urèeným lekárom alebo odo dòa pôrodu, ak porodila skôr,
ak jej trvala ochranná lehota ku dòu zaèiatku iesteho
týdòa pred oèakávaným dòom pôrodu urèeným lekárom alebo skutoèným dòom pôrodu..
42. V § 51 ods. 1 sa slová ôsmich mesiacov nahrádzajú slovami troch rokov.
43. V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: To neplatí, ak inému poistencovi vznikne nárok na materské
pod¾a § 49 ods. 1 poèas obdobia uvedeného v § 48
ods. 9..
44. V § 53 sa slová 55 % nahrádzajú slovami
60 %.
45. § 54 vrátane nadpisu znie:
§ 54
Rozhodujúce obdobie
na zistenie denného vymeriavacieho základu
(1) Ak nemocenské poistenie trvalo nepretrite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na
poskytnutie nemocenskej dávky, do dòa, v ktorom
vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho
základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
(2) Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo
a) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a toto nemocenské poistenie trvalo najmenej 90 dní pred dòom, v ktorom vznikol
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho
základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho
kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,
b) v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a toto nemocenské
poistenie trvalo najmenej 90 dní pred dòom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej
dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca
predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
(3) Ak nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky trvalo
menej ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci
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kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávate¾a, u ktorého
vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
(4) Rozhodujúce obdobie na urèenie denného vymeriavacieho základu zamestnankyne, ktorá bola preradená na inú prácu v období kratom ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, je obdobie od vzniku
nemocenského poistenia do dòa predchádzajúceho
dòu, v ktorom dolo k preradeniu zamestnankyne na
inú prácu.
(5) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na urèenie výky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu pod¾a osobitného predpisu,53) sa
zisuje ku dòu tohto preradenia.
(6) Ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo
èinnej osoby vzniklo
a) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie
denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho
roka, predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,
b) v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie
na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca
kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,
c) v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na
poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je
obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dòa
predchádzajúceho dòu, v ktorom vznikol dôvod na
poskytnutie nemocenskej dávky.
(7) Ak nemocenské poistenie dobrovo¾ne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týdòov a vzniklo
a) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie
denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho
roka, predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,
b) v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie
na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca
kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
(8) Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného
vymeriavacieho základu sa zisuje ku dòu zániku nemocenského poistenia.
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(9) Pri urèení rozhodujúceho obdobia na zistenie
denného vymeriavacieho základu sa § 26 ods. 5 nepouije.

èiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak si túto
povinnos nesplnil zamestnávate¾ uvedený v § 7
ods. 2..

(10) Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného
vymeriavacieho základu sa vyluèujú obdobia, za ktoré
poistenec nie je povinný plati poistné na nemocenské
poistenie, a obdobia preruenia povinného nemocenského poistenia..

50. V § 60 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca
pod¾a § 4 ods. 2 nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie..

46. Doterají text § 55 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Denný vymeriavací základ nesmie by vyí
ako denný vymeriavací základ urèený z 1,5-násobku
jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na
poskytnutie nemocenskej dávky..
47. § 57 vrátane nadpisu znie:
§ 57
Pravdepodobný denný vymeriavací základ
na urèenie výky nemocenských dávok
(1) Výka nemocenskej dávky sa urèuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak
a) poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom
v § 54 vymeriavací základ na platenie poistného na
nemocenské poistenie,
b) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky zamestnancovi a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo èinnej osobe vznikol v deò vzniku tohto
nemocenského poistenia alebo
c) dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba bola nepretrite dobrovo¾ne nemocensky poistená menej ako
26 týdòov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; nepretrité dobrovo¾né nemocenské poistenie nie je dobrovo¾né nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci
kalendárny deò.
(2) Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného
v § 138 ods. 5, ktorý platí ku dòu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca, ktorý mal preruené povinné nemocenské poistenie z dôvodu
èerpania rodièovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku
na rodièovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúh¾uje na tyri desatinné miesta nahor..

9.

Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7 a

51. V § 63 ods. 3 druhá veta znie: Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa zapoèítava 84 %..
52. V § 63 odsek 4 znie:
(4) K priemernému osobnému mzdovému bodu
v hodnote niej ako 1,0 sa pripoèíta 16 % z rozdielu
medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým
bodom urèeným pod¾a odseku 1..
53. V § 63 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
54. V § 63 ods. 7 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 6.
55. V § 63 ods. 9 sa slová odsekov 7 a 8 nahrádzajú
slovami odsekov 6 a 7 a slová Odsek 6 sa nahrádzajú slovami Odsek 5.
56. V § 63 ods. 10 sa slová Odsek 6 nahrádzajú slovami Odsek 5.
57. § 67 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dòu vzniku nároku
na predèasný starobný dôchodok je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba.
(5) Nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku zaniká odo dòa jeho splátky splatnej po dni
vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby a opätovne vzniká odo dòa nasledujúceho po
dni zániku tohto dôchodkového poistenia..
58. § 68 vrátane nadpisu znie:
§ 68
Urèenie sumy
predèasného starobného dôchodku

48. V § 58 odsek 3 znie:
(3) Úhrn denných vymeriavacích základov urèených
pod¾a odseku 2 nesmie by vyí ako suma denného vymeriavacieho základu urèená z 1,5-násobku jednej
dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky..

(1) Suma predèasného starobného dôchodku sa urèí
ako súèin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dòu vzniku nároku na predèasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty zníený o 0,5 % za kadých
zaèatých 30 dní odo dòa vzniku nároku na predèasný
starobný dôchodok do dovàenia dôchodkového veku;
§ 63 ods. 1 tretia veta a tvrtá veta platia rovnako.

49. V § 60 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodko-

(2) Ak poistenec bol povinne dôchodkovo poistený
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ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná
osoba po priznaní predèasného starobného dôchodku,
k sume predèasného starobného dôchodku vyplácaného ku dòu zániku nároku na jeho výplatu sa odo dòa
zániku tohto dôchodkového poistenia pripoèíta suma
urèená ako súèin súètu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia a aktuálnej
dôchodkovej hodnoty platnej ku dòu nasledujúcemu
po zániku tohto dôchodkového poistenia. Na hodnotu
osobného mzdového bodu pod¾a prvej vety prevyujúcu
hodnotu 3 sa neprihliada.
(3) Ak sa predèasný starobný dôchodok ku dòu zániku nároku na jeho výplatu vyplácal v sume jednej polovice z dôvodu jeho súbehu s vdovským dôchodkom
alebo vdoveckým dôchodkom, pri urèení sumy predèasného starobného dôchodku pod¾a odseku 2 sa prihliada na sumu predèasného starobného dôchodku,
ktorá by patrila bez jeho zníenia z tohto dôvodu.
(4) Na urèenie sumy predèasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporite¾ pod¾a osobitného
predpisu,1) platí § 66 ods. 6 rovnako.
(5) Pre veobecný vymeriavací základ na urèenie
osobného mzdového bodu za predposledný rok a posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku
na predèasný starobný dôchodok platí § 66 ods. 8 rovnako.
(6) Suma predèasného starobného dôchodku pod¾a
odseku 2 sa urèí v kalendárnom roku len raz..
59. V § 83 sa za slovom zamestnanec vypúa èiarka a slová okrem sudcu a prokurátora sa nahrádzajú
slovami zamestnávate¾a pod¾a § 16.
60. V § 84 odsek 1 znie:
(1) Denný vymeriavací základ zamestnanca na urèenie sumy úrazových dávok uvedených v § 13 ods. 3
písm. a) a e) a na urèenie sumy rehabilitaèného a rekvalifikaèného je podiel súètu vymeriavacích základov
zamestnanca, ktorý dosiahol u zamestnávate¾a zodpovedného za kodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania neobmedzených pod¾a § 138 ods. 6 dosiahnutých v rozhodujúcom období a poètu kalendárnych dní
rozhodujúceho obdobia a zaokrúh¾uje sa na tyri desatinné miesta nahor. Rozhodujúce obdobie na urèenie
denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý
utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba
z povolania v období kratom ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dòa predchádzajúceho dòu, v ktorom utrpel pracovný úraz alebo od ktorého bola zistená
choroba z povolania. Na urèenie rozhodujúceho obdobia platí § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 rovnako; skutoènos rozhodujúca na urèenie rozhodujúceho obdobia je deò
utrpenia pracovného úrazu alebo deò, od ktorého sa
zistila choroba z povolania..
61. V § 84 ods. 4 prvej vete sa slová ods. 9 nahrádzajú slovami ods. 5 a v druhej vete sa slová uvedeného v § 4 ods. 2 nahrádzajú slovami vykonávajúceho
práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru; odseky 1 a 3 platia rovnako.
62. V § 85 sa slová okrem sudcu, prokurátora a za-
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mestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 nahrádzajú slovami
zamestnávate¾a pod¾a § 16.
63. V § 102 ods. 1 sa slová uvedený v § 4 ods. 1
písm. a) a d) a v § 4 ods. 2 nahrádzajú slovami zamestnávate¾a pod¾a § 18.
64. V § 108 ods. 3 druhej vete sa slová ods. 9 nahrádzajú slovami ods. 5 a na konci sa pripájajú tieto vety:
Ak v rozhodujúcom období pod¾a odseku 2 je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané preruením
povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca
z dôvodu èerpania rodièovskej dovolenky, denný vymeriavací základ sa zisuje z rozhodujúceho obdobia
dvoch rokov predchádzajúcich zaèiatku preruenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca
z dôvodu èerpania rodièovskej dovolenky. To platí aj pri
opakovanom èerpaní rodièovskej dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca poèas poskytovania materského. Takto urèený denný vymeriavací základ nesmie
by nií ako denný vymeriavací základ pod¾a druhej
vety..
65. V § 108 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak v rozhodujúcom období pod¾a odseku 2 je len
obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za
ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia
v nezamestnanosti dobrovo¾ne poistenej osoby v nezamestnanosti, výka dávky v nezamestnanosti sa urèí
z vymeriavacieho základu dobrovo¾ne poistenej osoby
v nezamestnanosti, ak získala najmenej 26 týdòov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovo¾ne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týdòov, výka dávky
v nezamestnanosti sa urèí pod¾a odseku 3 druhej
vety..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
66. V § 108 ods. 6 sa slová odseku 4 nahrádzajú
slovami odseku 5.
67. V § 109 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí na nárok na dávku zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného
v § 7 ods. 2..
68. V § 112 ods. 8 sa vypúajú slová a predèasného
starobného dôchodku.
69. § 112 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak zanikol nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby, zúètujú sa
sumy vyplatené na predèasnom starobnom dôchodku
za obdobie odo dòa splátky predèasného starobného
dôchodku splatnej po dni vzniku tohto dôchodkového
poistenia so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok..
70. V § 117 ods. 8 sa slovo väzby14) nahrádza slovom väzby42a) a slovo slobody15) sa nahrádza slovom
slobody42b).
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71. V § 129 ods. 2 sa slová 10 eurocentov nahrádzajú slovami najblií eurocent.
72. § 138 vrátane nadpisu znie:
§ 138
Vymeriavací základ
(1) Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú èinnos uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a), je
príjem plynúci z tejto zárobkovej èinnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane
oslobodené pod¾a osobitného predpisu,7) príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávate¾ za zamestnanca a príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávate¾om pod¾a osobitného predpisu.71a)
Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku
vyplatený obchodnou spoloènosou alebo drustvom
zamestnancovi bez úèasti na základnom imaní tejto
spoloènosti alebo drustva. Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú èinnos uvedenú v § 3 ods. 2 a 3, je príjem plynúci z tejto zárobkovej
èinnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane
alebo sú od dane oslobodené pod¾a právnych predpisov
tátu, pod¾a ktorých sa tento príjem zdaòuje.
(2) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby je polovica pomernej èasti základu
dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej èinnosti. Pomerná èas základu dane je èas pripadajúca na
jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej
samostatnej zárobkovej èinnosti. Takto urèený vymeriavací základ sa pouije od 1. júla kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mala
povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo
poistená samostatne zárobkovo èinná osoba príjem
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti
do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(3) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby, ktorej bola predåená lehota na
podanie daòového priznania pod¾a osobitného predpisu,43) je v období od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platila poistné
na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna kalendárneho roka.
(4) Vymeriavací základ dobrovo¾ne nemocensky poistenej osoby, dobrovo¾ne dôchodkovo poistenej osoby
a dobrovo¾ne poistenej osoby v nezamestnanosti je òou
urèená suma.
(5) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby, dobrovo¾ne nemocensky poistenej
osoby, dobrovo¾ne dôchodkovo poistenej osoby a dobrovo¾ne poistenej osoby v nezamestnanosti je mesaène
najmenej vo výke 44,2 % jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý
dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa
platí poistné.
(6) Vymeriavací základ v úhrne je mesaène najviac
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a) na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom, povinne nemocensky poistenou
samostatne zárobkovo èinnou osobou a dobrovo¾ne
nemocensky poistenou osobou v kalendárnom roku
1,5-násobok jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie,
b) na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom, povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo èinnou osobou a dobrovo¾ne dôchodkovo poistenou osobou a na platenie poistného
na poistenie v nezamestnanosti zamestnancom
a dobrovo¾ne poistenou osobou v nezamestnanosti
v kalendárnom roku 4-násobok jednej dvanástiny
veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil
v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
(7) Vymeriavací základ na platenie poistného do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo èinnou osobou a dobrovo¾ne dôchodkovo poistenou osobou v úhrne je mesaène
najviac v kalendárnom roku 4-násobok jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil
v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné do rezervného
fondu solidarity.
(8) Vymeriavací základ zamestnávate¾a je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Na úèely úrazového poistenia a garanèného poistenia sa do vymeriavacieho
základu zamestnávate¾a zahàòa aj odmena jeho zamestnanca za prácu, ktorú vykonáva na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
(9) Vymeriavací základ zamestnávate¾a na platenie
poistného na nemocenské poistenie a poistného na garanèné poistenie za kadého jeho zamestnanca je mesaène najviac v kalendárnom roku 1,5-násobok jednej
dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na
nemocenské poistenie a poistné na garanèné poistenie.
(10) Vymeriavací základ zamestnávate¾a na platenie
poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného
fondu solidarity za kadého jeho zamestnanca je mesaène najviac v kalendárnom roku 4-násobok jednej
dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na
dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.
(11) Vymeriavací základ zamestnávate¾a na platenie
poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyou výkou.
(12) Ak poistenec vykonáva viacero èinností zamestnanca, poradie povinnosti plati poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa
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urèuje výkou jeho vymeriavacieho základu, prièom sa
postupuje od vymeriavacieho základu najvyieho
k vymeriavaciemu základu najniiemu. Ak je výka
vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnos plati poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viae na
vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávate¾a,
u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr. Ak zamestnanec súèasne vykonáva aj èinnos povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej
samostatne zárobkovo èinnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa
platí vdy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu èinnosti zamestnanca. Ak poistenec vykonáva zárobkovú èinnos a súèasne je dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba, dobrovo¾ne
dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovo¾ne poistená
osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na
poistenie v nezamestnanosti sa platí vdy prednostne
z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu zárobkovej èinnosti. Ak poistenec vykonáva viacero zárobkových èinností a súèasne je dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba, dobrovo¾ne dôchodkovo poistená
osoba alebo dobrovo¾ne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vdy prednostne z výkonu viacerých
zárobkových èinností; na poradie povinnosti plati poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové
poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti
z výkonu viacerých zárobkových èinností prvá veta a
tretia veta platia rovnako.
(13) Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie
a poistenie v nezamestnanosti trvalo len èas kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia
pod¾a § 140, vymeriavací základ uvedený v odsekoch 5
a 7, 9 a 10 sa upraví pod¾a poètu dní, za ktoré sa platí
poistné. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deò
sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nadol.
(14) Vymeriavací základ, z ktorého tát platí poistné
na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu
solidarity za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1
písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. c)
a d), je mesaène 60 % jednej dvanástiny veobecného
vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
za ktorý platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.
(15) Vymeriavací základ, z ktorého tát platí poistné
na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu
solidarity za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1
písm. e), je mesaène vo výke 44,2 % jednej dvanástiny
veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
za ktorý sa platí poistné.
(16) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisov-

Èiastka 197

òa platí poistné na starobné poistenie za poberate¾a
úrazovej renty priznanej pod¾a § 88 do dovàenia jeho
dôchodkového veku alebo do priznania predèasného
starobného dôchodku, je mesaène 1,25-násobok sumy
vyplatenej úrazovej renty.
(17) Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142
ods. 3 je najmenej vo výke 44,2 % jednej dvanástiny
veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca.
(18) Vymeriavací základ sa zaokrúh¾uje na najblií
eurocent nadol..
Poznámka pod èiarou k odkazu 71a znie:

71a) Napr. § 50a zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

73. Poznámky pod èiarou k odkazom 72 a 78d sa vypúajú.
74. V § 139 ods. 1 sa za slovo zamestnanca vkladajú slová uvedeného v § 4 ods. 1 a na konci sa pripája
táto veta: Rozhodujúce obdobie na urèenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 je
obdobie pod¾a § 139b ods. 2..
75. V § 139a sa slová § 138 ods. 1 a 3, 10 a 18 a 23
nahrádzajú slovami § 138 ods. 1, 6, 8 a 13 a 18.
76. Za § 139a sa vkladá § 139b, ktorý znie:
§ 139b
(1) Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 1 bol vyplatený príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu5) po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinného poistenia v nezamestnanosti a zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 bol vyplatený príjem zo závislej èinnosti
pod¾a osobitného predpisu5) po zániku dôchodkového
poistenia, vymeriavací základ je pomerná èas tohto
príjmu pripadajúca na kadý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku;
§ 138 ods. 1, 6, 8 a 13 a 18 platia rovnako.
(2) Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 bol vyplatený príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu5) poèas trvania dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná èas tohto príjmu pripadajúca na kadý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia,
za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu; § 138
ods. 1, 6, 8 a 13 a 18 platia rovnako..
77. V § 143 ods. 1 sa za slovami platí poistné vypúa èiarka a vypúajú slová ak tento zákon neustanovuje inak a na konci sa pripája táto veta: Pri platení
poistného z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 a z vymeriavacieho základu pod¾a
§ 139a a § 139b je poistné splatné do ôsmeho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol vyplatený príjem..

Èiastka 197

Zbierka zákonov è. 543/2010

Strana 4527

78. V § 148 ods. 4 sa slová ods. 13 nahrádzajú slovami ods. 12.

86. V § 232 ods. 2 písm. d) sa slová ods. 10 nahrádzajú slovami ods. 6.

79. V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová 2,9 % nahrádzajú slovami 2,4 %.

87. V § 246 ods. 7 sa slovo predpisu20) nahrádza
slovom predpisu96a).

80. V § 170 ods. 4 sa slová Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami Európskej únie.

88. Za § 293bo sa vkladajú § 293bp a 293bw, ktoré
vrátane nadpisu znejú:

81. V § 184 ods. 11 sa slová vo výkone väzby14) nahrádzajú slovami obvinená vo väzbe42a) a slová vo výkone trestu odòatia slobody15) sa nahrádzajú slovami
odsúdená vo výkone trestu odòatia slobody42b).

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2011

82. V § 196 ods. 3 sa slovo predpisu ) nahrádza
slovom predpisu96a.
20

Poznámka pod èiarou k odkazu 96a znie:

96a) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

83. V § 226 ods. 1 písm. e) sa slová zamestnancov
pod¾a § 4 ods. 2 nahrádzajú slovami fyzické osoby
v právnom vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
84. V § 226 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) zverejòova na svojej internetovej stránke priemernú mesaènú sumu starobného dôchodku platnú
k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza
príslunému kalendárnemu roku, do 31. augusta
kalendárneho roka, ktorý predchádza príslunému
kalendárnemu roku..
85. V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:
b) prihlási do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia
1. zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie
v nezamestnanosti a zamestnanca pod¾a § 4
ods. 2 na dôchodkové poistenie pred vznikom
týchto poistení najneskôr pred zaèatím výkonu
èinnosti zamestnanca, odhlási zamestnanca
najneskôr v deò nasledujúci po zániku týchto poistení, zrui prihlásenie do registra poistencov
a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia,
ak poistný vzah pod¾a § 20 nevznikol, a oznámi
zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2
písm. a) a c),
2. zamestnanca v právnom vzahu na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na úèely úrazového poistenia, garanèného
poistenia a na úèely osobitného predpisu100b) pred
vznikom tohto právneho vzahu najneskôr pred
zaèatím výkonu práce, odhlási tohto zamestnanca z registra poistencov a sporite¾ov starobného
dôchodkového sporenia najneskôr v deò nasledujúci po skonèení tohto právneho vzahu, zrui
prihlásenie do registra poistencov a sporite¾ov
starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzah nevznikol, a oznámi zmeny
v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),.

§ 293bp
(1) Ak fyzická osoba je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba k 31. decembru 2010 a toto
právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec
alebo samostatne zárobkovo èinná osoba aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2011.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávate¾ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávate¾ aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2011.
(3) Fyzická osoba, ktorej právny vzah zakladajúci
právo na príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu5) vznikol pred 1. januárom 2011, a k 31. decembru 2010 nebola zamestnanec, je zamestnanec
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2011, ak tento
právny vzah trvá aj po 31. decembri 2010.
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do
31. decembra 2010 bola povinná poskytova príjem
uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a tento príjem
je povinná poskytova aj po tomto dni, alebo ktorá bola
do 31. decembra 2010 platite¾ príjmu zo závislej èinnosti pod¾a osobitného predpisu25a) a je týmto platite¾om aj po tomto dni, je zamestnávate¾ pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2011 a je povinná splni povinnosti pod¾a § 231 ods. 1 písm. a) a b) do 31. januára
2011.
(5) Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola
registrovaná pod¾a osobitného predpisu8) v súvislosti
so zárobkovou èinnosou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b)
a ods. 2 a 3 a k 31. decembru 2010 nebola samostatne
zárobkovo èinnou osobou pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2010, je samostatne zárobkovo èinná
osoba od 1. januára 2011 pod¾a tohto zákona, ak dovàila 18 rokov veku a je registrovaná pod¾a osobitného
predpisu8) v súvislosti so zárobkovou èinnosou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 aj po 31. decembri
2010. Ustanovenie prvej vety sa nevzahuje na fyzickú
osobu, ktorá má pod¾a zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe
s akým zdravotným postihnutím.
§ 293bq
(1) Dobrovo¾ne nemocensky poistenej osobe, ktorej
bol pred 1. januárom 2011 priznaný starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárob-
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kovú èinnos o viac ako 70 %, zaniká nemocenské
poistenie tejto osoby dòom 31. decembra 2010.
(2) Dobrovo¾ne dôchodkovo poistenej osobe, ktorej
bol pred 1. januárom 2011 priznaný predèasný starobný dôchodok, zaniká dôchodkové poistenie tejto osoby
dòom 31. decembra 2010.
(3) Poistencovi, ktorý k 31. decembru 2010 bol poistený v nezamestnanosti, má priznaný invalidný dôchodok a pred 1. januárom 2011 dovàil dôchodkový vek,
zaniká poistenie v nezamestnanosti dòom 31. decembra 2010.
§ 293br
Ak ochranná lehota zaèala plynú pred 1. januárom
2011, a jej plynutie neskonèilo do 31. decembra 2010,
posudzuje sa aj po tomto dni pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2010.
§ 293bs
(1) Nárok na nemocenskú dávku, nárok na dôchodkovú dávku, nárok na úrazovú dávku a nárok na dávku
v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2011, sa posudzujú a sumy týchto dávok sa urèujú pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010.
(2) Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom
2011 a trvá aj po 31. decembri 2010, suma materského
sa urèí a materské sa poskytuje za obdobie po 31. decembri 2010 pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2011.
(3) Ak sa dôchodková dávka, na ktorú vznikol nárok
do 31. decembra 2010, priznáva po 31. decembri 2010,
priemerný osobný mzdový bod sa upravuje pod¾a § 63
ods. 3 a 4 úèinného od 1. januára 2011.
§ 293bt
(1) Ak poistenec, ktorému bol priznaný predèasný
starobný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010, nedovài dôchodkový vek do 28. februára
2011, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec uvedený v § 293bp ods. 3 od 1. januára 2011 a toto
dôchodkové poistenie trvá po 28. februári 2011, nárok
na výplatu predèasného starobného dôchodku zaniká
od najbliej splátky predèasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári 2011. Nárok na výplatu
predèasného starobného dôchodku poistenca uvedeného v prvej vete sa posudzuje a jeho suma sa urèuje za
obdobie do najbliej splátky dôchodku splatnej po
28. februári 2011 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010 a za obdobie po najbliej splátke dôchodku splatnej po 28. februári 2011 pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2011.
(2) Nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predèasný
starobný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010 a ktorému po 31. decembri 2010 vznikne
dôchodkové poistenie zamestnanca alebo povinne dô-
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chodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby pred dovàením dôchodkového veku, sa posudzuje
a jeho suma sa urèuje za obdobie tohto dôchodkového
poistenia pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2011.
(3) Ak poistenec, ktorému bol priznaný predèasný
starobný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010, nedovài dôchodkový vek do 28. februára
2011, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba k 31. decembru 2010 a toto dôchodkové poistenie trvá po 28.
februári 2011, nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku zaniká od najbliej splátky predèasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári
2011. Nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku poistenca uvedeného v prvej vete sa posudzuje
a jeho suma sa urèuje za obdobie do najbliej splátky
dôchodku splatnej po 28. februári 2011 pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2010 a za obdobie po najbliej splátke dôchodku splatnej po 28. februári 2011
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2011.
(4) Ak poistenec, ktorému bol priznaný predèasný
starobný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010, nedovài dôchodkový vek do 28. februára
2011, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba k 31. decembru 2010, toto dôchodkové poistenie trvá aj po
tomto dni a zanikne pred 1. marcom 2011, nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku sa posudzuje
a jeho suma sa urèuje za obdobie do zániku tohto dôchodkového poistenia pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2010.
(5) Ak poistenec, ktorému bol priznaný predèasný
starobný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba
k 31. decembru 2010, toto dôchodkové poistenie bude
trva po 28. februári 2011 alebo zanikne pred 1. marcom 2011 a v období od 1. januára 2011 do 28. februára 2011 dovài dôchodkový vek, nárok na výplatu
predèasného starobného dôchodku sa posudzuje a jeho suma sa urèuje za obdobie do dovàenia dôchodkového veku pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2010.
(6) Ak zanikol nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku pod¾a odsekov 1 a 3, zúètujú sa sumy
neprávom vyplatené na predèasnom starobnom dôchodku od najbliej splátky dôchodku splatnej po
28. februári 2011 so sumami dôchodkovej dávky, na
ktorej výplatu vznikne nárok.
§ 293bu
Vymeriavací základ na úèely platenia poistného na
sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2011 sa
urèí pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010.
§ 293bv
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej
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a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo
èinnej osoby do 30. júna 2011 sa urèí pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2010.

v § 138 ods. 8, 11 a 17. Ustanovenie § 293bk sa od 1. januára 2011 nepouije..

§ 293bw

§ 294a

V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
zamestnávate¾ platí poistné na úrazové poistenie vo
výke 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného

89. § 294a znie:

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 5..
90. Príloha è. 5 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 5
k zákonu è. 461/2003 Z. z.
v znení zákona è. 543/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
s mumi a enami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpeèením (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1;
Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).
2. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatòovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vykonávajúcimi èinnos ako samostatne zárobkovo èinné osoby vrátane èinnosti v po¾nohospodárstve
a o ochrane samostatne zárobkovo èinných ien poèas tehotenstva a materstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986).
3. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepenia bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci tehotných pracovníèok a pracovníèok krátko po pôrode alebo dojèiacich pracovníèok (desiata
samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES
z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007).
4. Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodièovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE,
CEEP a ETUC (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996) v znení smernice Rady
97/75/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 10, 16. 1. 1998).
5. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
6. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje veobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
7. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov èlenských tátov týkajúcich sa zachovania
práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo èastí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí
a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v.
EÚ L 204, 26. 7. 2006).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej
neschopnosti ich zamestnávate¾a (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28. 10. 2008)..
Èl. II
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z.
659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z.
178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z.
365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z.
727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z.
69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z.
342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z.
61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z.
445/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z.

z.,
z.,
z.,
z.,
z.,
z.,
z.,
z.,
z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z. a zákona
è. 151/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

a colníèke, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí,
patrí materská dovolenka po dobu 43 týdòov..

1. V § 152 odsek 1 znie:
(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí policajtke materská dovolenka po
dobu 34 týdòov; osamelej policajtke, patrí materská
dovolenka po dobu 37 týdòov a policajtke, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí patrí materská dovolenka po dobu 43 týdòov. V súvislosti so starostlivosou
o narodené diea patrí aj policajtovi od narodenia dieaa rodièovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa
stará o narodené diea..

2. V § 143 ods. 5 druhá veta znie: Ak colníèka vyèerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako es
týdòov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dòa pôrodu len do uplynutia 28 týdòov; osamelej colníèke sa poskytne materská dovolenka do
uplynutia 31 týdòov a colníèke, ktorá porodila súèasne dve alebo viac detí sa poskytne materská dovolenka
do uplynutia 37 týdòov..

2. V § 152 ods. 4 druhá veta znie: Ak policajtka vyèerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako
es týdòov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská
dovolenka odo dòa pôrodu len do uplynutia 28 týdòov;
osamelej policajtke sa poskytne materská dovolenka
do uplynutia 31 týdòov a policajtke, ktorá porodila súèasne dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týdòov..
3. V § 153 ods. 2 prvá veta znie: Materská dovolenka
alebo rodièovská dovolenka sa poskytuje policajtke
alebo policajtovi odo dòa prevzatia dieaa v trvaní 28
týdòov; osamelej policajtke alebo osamelému policajtovi sa poskytuje 31 týdòov a policajtke alebo policajtovi, ktorý prevzal dve alebo viac detí, 37 týdòov, najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài tri roky veku..
4. Za § 287e sa vkladá § 287f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 287f
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011
Policajtke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku
pred 1. januárom 2011 a policajtovi, ktorý nastúpil na
rodièovskú dovolenku pod¾a § 152 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá
k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2011..
Èl. III
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 623/2005 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 166/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z. a zákona
è. 151/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 143 ods. 1 prvá veta znie: V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí colníèke
materská dovolenka v trvaní 34 týdòov; osamelej colníèke patrí materská dovolenka po dobu 37 týdòov

3. V § 144 ods. 2 prvá veta znie: Materská dovolenka
alebo rodièovská dovolenka sa poskytuje colníèke
a colníkovi odo dòa prevzatia dieaa v trvaní 28 týdòov; osamelej colníèke a osamelému colníkovi sa poskytuje 31 týdòov a colníèke a colníkovi, ktorý prevzal
dve alebo viac detí 37 týdòov, najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài tri roky veku..
4. Za § 268k sa vkladá § 268l, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 268l
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011
Colníèke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku
pred 1. januárom 2011 a colníkovi, ktorý nastúpil na
rodièovskú dovolenku pod¾a § 143 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá
k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2011..
Èl. IV
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.,
zákona è. 517/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 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 § 56 odsek 1 znie:
(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí sudkyni rodièovská dovolenka poèas
34 týdòov; osamelej sudkyni patrí rodièovská dovolenka poèas 37 týdòov a sudkyni, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí, patrí rodièovská dovolenka poèas 43 týdòov. Rodièovská dovolenka patrí aj sudcovi,
ktorý sa stará o diea..
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2. Za § 151n sa vkladá § 151o, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 151o
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011
Sudkyni, ktorá nastúpila na rodièovskú dovolenku
pred 1. januárom 2011 a sudcovi, ktorý nastúpil na rodièovskú dovolenku pod¾a § 56 ods. 1 pred 1. januárom
2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2011..
Èl. V
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 669/2002 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004 Z. z., zákona
è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., zákona
è. 520/2008 Z. z. a zákona è. 291/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 87 odsek 1 znie:
(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí prokurátorke materská dovolenka v trvaní 34 týdòov. Osamelej prokurátorke patrí materská dovolenka v rozsahu 37 týdòov a prokurátorke,
ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka po dobu 43 týdòov..
2. V § 87 ods. 2 druhá veta znie: Materská dovolenka
v takom prípade patrí odo dòa prevzatia dieaa v trvaní
28 týdòov, osamelej prokurátorke v trvaní 31 týdòov
a prokurátorke, ktorá prevzala dve alebo viac detí v trvaní 37 týdòov, najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài tri roky veku..
3. Za § 265c sa vkladá § 265d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 265d
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011
Prokurátorke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a prokurátorovi, ktorý nastúpil na rodièovskú dovolenku pod¾a § 87 ods. 3 pred
1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2011..
Èl. VI
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
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è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z. a zákona è. 574/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 166 odsek 1 znie:
(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí ene materská dovolenka v trvaní 34
týdòov. Osamelej ene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týdòov a ene, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týdòov. V súvislosti so starostlivosou o narodené diea
patrí aj muovi od narodenia dieaa rodièovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené diea..
2. V § 167 ods. 2 druhá veta znie: Ak ena vyèerpá
z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako es
týdòov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dòa pôrodu len do uplynutia 28 týdòov; osamelej ene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týdòov a ene, ktorá porodila zároveò dve alebo
viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týdòov..
3. V § 169 odsek 2 znie:
(2) Materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka
pod¾a § 166 ods. 1 sa poskytuje ene a muovi odo dòa
prevzatia dieaa v trvaní 28 týdòov, osamelej ene
a osamelému muovi v trvaní 31 týdòov a ene a muovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje
v trvaní 37 týdòov, najdlhie do dòa, v ktorom diea
dovài tri roky veku. Rodièovská dovolenka pod¾a § 166
ods. 2 sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dòa skonèenia materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky
pod¾a prvej vety alebo odo dòa prevzatia dieaa, ktoré
dovài tri roky veku, najdlhie do dòa, v ktorom diea
dovài es rokov veku. Ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú
starostlivos, rodièovská dovolenka sa poskytuje v trvaní es rokov odo dòa skonèenia materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky pod¾a prvej vety alebo
odo dòa prevzatia dieaa, ktoré dovài tri roky, najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài es rokov veku..
4. Za § 252d sa vkladá § 252e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 252e
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011
ene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred
1. januárom 2011 a muovi, ktorý nastúpil na rodièovskú dovolenku pod¾a § 166 ods. 1 pred 1. januárom
2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov
úèinných od 1. januára 2011..
Èl. VII
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
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666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z.,
451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z.,
180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z.,
365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
729/2004 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z.,
327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z.,
519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
82/2009 Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z. a
151/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 102ad ods. 1 prvá veta znie: V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí prísluníèke materská dovolenka po dobu 34 týdòov; osamelej prísluníèke patrí rodièovská dovolenka po dobu 37
týdòov a prísluníèke, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí, patrí rodièovská dovolenka po dobu 43 týdòov..
2. V § 102ad ods. 4 druhá veta znie: Ak prísluníèka
vyèerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej
ako es týdòov z iného dôvodu, poskytne sa jej rodièovská dovolenka odo dòa pôrodu len do uplynutia 28
týdòov; osamelej prísluníèke sa poskytne rodièovská
dovolenka do uplynutia 31 týdòov a prísluníèke, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí, sa poskytne rodièovská dovolenka do uplynutia 37 týdòov..
3. V § 102ae ods. 2 prvá veta znie: Materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka sa poskytuje prísluníèke alebo prísluníkovi odo dòa prevzatia dieaa
v trvaní 28 týdòov; osamelej prísluníèke alebo osamelému prísluníkovi v trvaní 31 týdòov a prísluníèke alebo prísluníkovi, ktorý prevzal dve alebo viac
detí, 37 týdòov, najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài tri roky veku..
4. Za § 209f sa vkladá § 209g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 209g
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011
Prísluníèke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a prísluníkovi, ktorý nastúpil na rodièovskú dovolenku pod¾a § 102ad ods. 1 pred
1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2011..
Èl. VIII
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 463/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 592/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 58/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 82/2009 Z. z. a zákona è. 285/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo 42 nahrádza slovom sedem.
2. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo iestich nahrádza
slovom ôsmich.
3. V § 10 ods. 3 a 4 sa slová 28. týdòa nahrádzajú
slovami 34. týdòa.
4. V § 10 ods. 5 sa slová 22. týdòa nahrádzajú
slovami 28. týdòa a slová 28. týdòa sa nahrádzajú
slovami 34. týdòa.
5. V § 10 ods. 9 sa slová 22 týdòov nahrádzajú
slovami 28 týdòov a slová ôsmich mesiacov sa nahrádzajú slovami troch rokov.
6. V § 10 ods. 12 sa v prvej vete slová 37. týdòa
nahrádzajú slovami 43. týdòa.
7. V § 10 odsek 13 znie:
(13) Policajtka a profesionálna vojaèka, ktorej sa vyplácalo materské pred oèakávaným dòom pôrodu menej ako es týdòov z iného dôvodu, ako je uvedené
v odseku 4 a je osamelá, má nárok na materské do konca 31. týdòa odo dòa pôrodu, najdlhie do konca 37.
týdòa odo dòa vzniku nároku na materské. Policajtka
a profesionálna vojaèka, ktorej sa vyplácalo materské
pred oèakávaným dòom pôrodu menej ako es týdòov z iného dôvodu, ako je uvedené v odseku 4 a porodila súèasne dve deti alebo viac detí, má nárok na materské do konca 37. týdòa odo dòa pôrodu, najdlhie
do konca 43. týdòa odo dòa vzniku nároku na materské..
8. V § 10 ods. 14 sa slová 31. týdòa nahrádzajú
slovami 37. týdòa a slová ôsmich mesiacov sa nahrádzajú slovami troch rokov.
9. V § 10 ods. 16 sa slová ôsmich mesiacov nahrádzajú slovami troch rokov.
10. V § 10 ods. 18 druhá veta znie: Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednej policajtke
alebo len jednej profesionálnej vojaèke; to neplatí,
ak nárok na materské vznikne policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi poèas obdobia uvedeného v odseku 8..
11. Doterají text § 14 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Rozhodujúce obdobie na zistenie èistého denného sluobného platu policajta alebo èistého denného
sluobného príjmu profesionálneho vojaka je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla doèasná neschopnos na výkon tátnej
sluby..
12. V § 16 ods. 1 a 3 sa slovo 42 nahrádza slovom
sedem.
13. V § 16 ods. 2 písm. b) sa slovo es nahrádza
slovom osem.
14. V § 16 ods. 4 sa vypúa písmeno a). Súèasne sa
zruuje oznaèenie písmena b).
15. V § 68 ods. 1 a 2 sa vypúa písmeno b). Súèasne
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sa zruuje oznaèenie písmena a) a vypúajú sa slová
u policajtov.
16. V § 68 sa vypúa odsek 13.
17. Za § 143u sa vkladá § 143v, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 143v
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. januára 2011
(1) Policajtke alebo profesionálnej vojaèke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011
a policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodièovskú dovolenku pod¾a osobitného
predpisu68) pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na
túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2011.
(2) Ak ochranná lehota zaèala plynú pred 1. januárom 2011 a jej plynutie neskonèilo do 31. decembra
2010, posudzuje sa aj po tomto dni pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2010..
Poznámka pod èiarou k odkazu 68 znie:

68) § 152 ods. 1 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 166 ods. 1 Zákonníka práce..

Èl. IX
Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., 555/2007
Z. z. a zákona è. 659/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Zamestnanec pod¾a tohto zákona je zamestnanec pod¾a osobitného predpisu.1).
V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú slová v znení zákona è. 543/2010 Z. z..
2

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

 ) § 7 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 543/2010
Z. z..

3. V § 4 sa nad slovom práceneschopného3) vypúa odkaz 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa a v poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia § 11 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ¾udí nahrádza citáciou § 12 zákona
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 138 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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6. V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Rozhodujúce obdobie na urèenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské
poistenie zamestnanca pred vznikom doèasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie pod¾a osobitného predpisu.15) Rozhodujúce
obdobie na urèenie denného vymeriavacieho základu
zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom doèasnej pracovnej neschopnosti
trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dòa predchádzajúceho dòu, v ktorom vznikla doèasná pracovná neschopnos.
(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel
súètu vymeriavacích základov na platenie poistného
na nemocenské poistenie zamestnanca, dosiahnutých
v rozhodujúcom období a poètu dní rozhodujúceho
obdobia. Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorého doèasná pracovná neschopnos vznikla v deò
vzniku nemocenského poistenia zamestnanca, je vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie, pripadajúci na jeden deò nemocenského poistenia v kalendárnom mesiaci, v ktorom
vznikla doèasná pracovná neschopnos. Denný vymeriavací základ sa zaokrúh¾uje na tyri desatinné miesta
nadol..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona è. 461/2003 Z. Z. o nemocenskom poistení v znení zákona è. 543/2010 Z. z..

7. Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 17 sa vypúajú.
8. V § 9 ods. 1 sa vypúajú slová vystaveného pod¾a
osobitného predpisu3).
9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
(1) Ak fyzická osoba je zamestnanec k 31. decembru
2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je
zamestnanec aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2011.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávate¾ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávate¾ aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2011..
Èl. X
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
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è. 572/2009 Z. z. a zákona è. 373/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ochranný príspevok je 34,69 eura mesaène, ak
ide o obèana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom pod¾a § 7 písm. f) alebo fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom pod¾a § 7 písm. f), ktorá
sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
2. V § 17 ods. 1 a 2 sa slová § 14 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 14 ods. 2 alebo 3.
3. Za § 33j sa vkladá § 33k, ktorý znie:
§ 33k
Obèanovi v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom pod¾a § 7 písm. f) alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom pod¾a § 7 písm. f), ktorá
sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje,
ktorým vznikol nárok na ochranný príspevok do 31. decembra 2010 a ktorým nárok na tento príspevok trvá aj
po 31. decembri 2010, sa vypláca ochranný príspevok
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2010 najdlhie do 30. júna 2011..
Èl. XI
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 62/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 137/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 105/2010 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 355/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 4 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 543/2010 Z. z..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 5 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 543/2010 Z. z..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 7 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 543/2010 Z. z..

4. V § 14 ods. 5 sa v úvodnej vete slová môe by nahrádzajú slovom je.
5. V § 19 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 138 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 543/2010
Z. z..
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7. V § 23 ods. 2 sa slovo predpisu21) nahrádza slovom predpisu20).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa vypúa.
8. V § 23 ods. 3 a 7, 9 a 10 sa slová predpisu22),
predpisu23), predpisu24), predpisu25), predpisu26),
predpisu27),
predpisu28)
nahrádzajú
slovom
20
predpisu ).
Poznámky pod èiarou k odkazom 23 a 28 sa vypúajú.
9. V § 23 ods. 11 sa slová celé eurocenty nahor nahrádzajú slovami najblií eurocent nadol.
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach..

11. V § 48 ods. 2 písm. g) sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.
12. V § 64 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
13. V § 64 ods. 5 písm. f) sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 4.
14. V § 81 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová Európskych spoloèenstiev a.
15. V § 90 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová Európskych spoloèenstiev a.
16. Za § 123o sa vkladá § 123p, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 123p
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2011
Ak plynutie lehoty pod¾a § 64 ods. 4 v znení úèinnom
do 31. decembra 2010 malo skonèi po 31. decembri
2010, sporite¾ pod¾a § 14 ods. 5 môe v tejto lehote
oznámi príslunej poboèke Sociálnej poisovne skutoènos, e sa rozhodol by zúèastnený na starobnom
dôchodkovom sporení; na úèas týchto sporite¾ov na
starobnom dôchodkovom sporení v období do 31. decembra 2010 sa vzahuje právna úprava úèinná do
31. decembra 2010. Ustanovením prvej vety nie je
dotknutý vznik úèasti sporite¾ov pod¾a prvej vety na
starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2011
pod¾a právnej úpravy úèinnej od 1. januára 2011, ak
títo sporitelia v lehote pod¾a prvej vety neoznámia príslunej poboèke Sociálnej poisovne skutoènos, e sa
rozhodli by zúèastnení na starobnom dôchodkovom
sporení..
17. § 124 znie:
§ 124
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
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18. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 43/2004 Z. z.
v znení zákona è. 543/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
s mumi a enami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpeèením (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1;
Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).
2. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatòovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vykonávajúcimi èinnos ako samostatne zárobkovo èinné osoby vrátane èinnosti v po¾nohospodárstve
a o ochrane samostatne zárobkovo èinných ien poèas tehotenstva a materstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 359,19. 12. 1986).
3. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180,19. 7. 2000).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o ivotnom poistení (Ú. v. ES L 345,
19. 12. 2002) v platnom znení.
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí
a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v.
EÚ L 204, 26. 7. 2006)..
Èl. XII
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 452/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 483/2009 Z. z. a zákona è. 151/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 215i sa vkladá § 215j, ktorý vrátane nadpisu
znie:

dovolenku pred 1. januárom 2011 a profesionálnemu
vojakovi, ktorý nastúpil na rodièovskú dovolenku pod¾a § 166 ods. 1 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka
pod¾a § 166 ods. 1 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce úèinného od 1. januára 2011; ak ide o profesionálnu vojaèku a profesionálneho vojaka pod¾a § 169
ods. 1 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce patrí
táto dovolenka pod¾a § 169 ods. 2 zákona è. 311/2001
Z. z. Zákonník práce úèinného od 1. januára 2011..
Èl. XIII

§ 215j
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2011

Úèinnos

Profesionálnej vojaèke, ktorá nastúpila na materskú

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

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

Strana 4536

Zbierka zákonov è. 544/2010

Èiastka 197

544
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje úèel, rozsah, podmienky
a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§2
Druhy dotácií
Za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) mono poskytnú
a) dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb,
b) dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením,
d) dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením,
e) dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu,
f) dotáciu na podporu rekondièných aktivít,
g) dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
h) dotáciu na podporu ediènej èinnosti,
i) dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.
§3
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotácia na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
poskytovaných pod¾a osobitného predpisu2) a dotáciu
1

na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných pod¾a
osobitného predpisu3) mono poskytnú na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva pecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú odbornú èinnos, sociálnu rehabilitáciu5)
ako samostatnú odbornú èinnos, ktorý poskytuje
pomoc pri osobnej starostlivosti o diea, poskytuje
podporu zosúlaïovania rodinného ivota a pracovného ivota,6) alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, okrem mzdy alebo platu zamestnanca zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva pecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú
odbornú èinnos, sociálnu rehabilitáciu5) ako samostatnú odbornú èinnos, ktorý poskytuje pomoc pri
osobnej starostlivosti o diea, poskytuje podporu zosúlaïovania rodinného ivota a pracovného ivota,6)
alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dohodnutú
v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej èinnosti, okrem odmeny zamestnanca, ktorý
vykonáva dohodnuté opatrenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie7) platený zamestnávate¾om,
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávate¾om,
e) nákup materiálno-technického vybavenia
1. priestorov na výkon odborných metód práce, odborných
èinností,
pracovnej
terapie,
výchovno-vzdelávacej èinnosti, rehabilitaènej
èinnosti, vo¾noèasových aktivít,
2. na výkon odborných metód práce v prirodzenom
rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí,

) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 445/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z.
3
) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 19 ods. 3 zákona è. 448/2008 Z. z.
5
) § 21 zákona è. 448/2008 Z. z.
6
) § 31 zákona è. 448/2008 Z. z.
7
) § 16 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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3. obytných miestností v zariadeniach sociálnych
sluieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
4. vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych sluieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je
preukázaný havarijný stav,
f) vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup
technických zariadení na zlepenie manipulácie
s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosou pohybu,
g) rekontrukciu a stavebné úpravy zariadení sociálnych sluieb na zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb,10) zariadenia doèasnej starostlivosti o deti,11)
nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu,12)
zariadení sociálnych sluieb poskytujúcich podporné sluby,13) krízového strediska14) alebo resocializaèného strediska pre drogovo závislých a inak závislých,15)
h) kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej sluby,16) opatrovate¾skej sluby17) alebo na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom
rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí,18)
i) kúpu peciálneho osobného motorového vozidla so
zdvíhacou ploinou na poskytovanie sociálnych sluieb v domove sociálnych sluieb,19) v pecializovanom zariadení sociálnych sluieb,20) na prepravnú
slubu21) alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v detskom domove pod¾a osobitného predpisu22) pre
deti s akým zdravotným postihnutím,
j) zabezpeèenie rekreaènej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu23) pre diea, ktorému sa poskytuje sociálna
sluba v domove sociálnych sluieb alebo v pecializovanom zariadení.20)
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, dotáciu na
podporu rozvoja sociálnych sluieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvede10

)
)
12
)
13
)
14
)
15
)
16
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
24
)
25
)
26
)
27
)
28
)
29
)
11

Strana 4537

ných v odseku 1 mono poskytnú iadate¾ovi o poskytnutie dotácie (ïalej len iadate¾), ktorým je
a) iná osoba pod¾a osobitného predpisu,24) ktorá poskytuje sociálne sluby a je zapísaná do registra poskytovate¾ov sociálnych sluieb pod¾a osobitného
predpisu,2)
b) osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie25) alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyaduje akreditácia.26)
(3) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. e) a i) mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je
a) obec; obec je iadate¾om aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo zaloenú obcou,27)
b) zdruenie obcí,28)
c) vyí územný celok; vyí územný celok je iadate¾om aj za právnickú osobu zriadenú vyím územným celkom alebo zaloenú vyím územným celkom.29)
(4) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
mono poskytnú iadate¾ovi uvedenému v odseku 3,
ak je zapísaný do registra poskytovate¾ov sociálnych
sluieb pod¾a osobitného predpisu.2) Ak iada o poskytnutie dotácie za právnickú osobu obec pod¾a odseku 3
písm. a) alebo vyí územný celok pod¾a odseku 3
písm. c), vzahuje sa podmienka zapísania do registra
poskytovate¾ov sociálnych sluieb pod¾a prvej vety na
právnickú osobu, za ktorú iada obec alebo vyí územný
celok poskytnutie dotácie.
(5) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. f) a g) mono poskytnú iadate¾ovi, ktorý má vlastnícke právo
na nehnute¾nos alebo má právo uíva nehnute¾nos
na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpoièke
a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviae, e toto právo
nezmení najmenej pä rokov od podania iadosti o poskytnutí dotácie (ïalej len iados).

§ 25 a 29 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 32 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 33 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 56 a 60 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 62 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
§ 63 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
§ 13 ods. 4 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 41 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 4 ods. 2 a 4 zákona è. 305/2005 Z. z.
§ 38 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 39 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 42 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 53 ods. 4 písm. c) piaty bod zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
§ 18 ods. 4 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 3 ods. 3 zákona è. 448/2008 Z. z.
§ 71 ods. 1 písm. d) zákona è. 305/2005 Z. z.
§ 71 ods. 1 písm. e) zákona è. 305/2005 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
§ 20b a 20e zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov.
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(6) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemono poskytnú iadate¾ovi, ktorý poskytuje sociálne sluby
alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na úèel dosiahnutia zisku.
(7) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mono poskytnú iadate¾ovi, ak
a) má zabezpeèené krytie výdavkov z vlastných zdrojov
alebo z iných zdrojov najmenej vo výke 10 % z celkového rozpoètu plánovaného na uskutoènenie aktivít a èinností, na ktoré sa iada poskytnutie dotácie
a
b) aktivity a èinnosti uvedené v písmene a) nie sú duplicitne financované z iných zdrojov.30)
(8) Ministerstvo môe urèi prioritné oblasti podpory
rozvoja sociálnych sluieb a podpory vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpoètový
rok.
(9) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu
výdavkov uvedených v odseku 1 písm. g) mono poskytnú, ak celkový rozpoèet na uskutoènenie rekontrukcie alebo stavebnej úpravy pod¾a odseku 1 písm. g) je
najviac 130 000 eur.
(10) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mono poskytnú v príslunom rozpoètovom roku na to isté
zariadenie sociálnych sluieb alebo na to isté zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
len raz. Ak iadate¾ podá v príslunom rozpoètovom
roku viac iadostí na to isté zariadenie sociálnych sluieb alebo na to isté zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, posudzuje sa iados, ktorá
bola doruèená ako prvá. V spornom prípade sa posudzuje iados, ktorú na výzvu ministerstva urèí iadate¾.
(11) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mono poskytnú na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1
písm. a) a d) najviac vo výke 70 % priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej
tatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý
tvrrok a tretí tvrrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslunému rozpoètovému roku na mesiac
a na zamestnanca uvedeného v odseku 1 písm. a) a b).
(12) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálno30

)
)
32
)
33
)
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právnej ochrany detí a sociálnej kurately mono
poskytnú na iados v príslunom rozpoètovom roku
najviac v sume 50 000 eur.
§4
Dotácia na podporu výchovy k plneniu kolských
povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením
a dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením
(1) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských
povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením
mono poskytnú na úhradu kolských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej kole alebo na prípravu na vyuèovanie a na vyuèovanie v základnej kole na
a) kadé diea, ktoré navtevuje prípravnú triedu materskej koly alebo základnú kolu a v prípravnej triede v materskej kole alebo v základnej kole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi
pod¾a osobitného predpisu31) (ïalej len dávka a príspevky),
b) diea, ktoré navtevuje prípravnú triedu materskej
koly alebo základnú kolu a ije v rodine, ktorej sa
poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný
èistý mesaèný príjem za posledných es mesiacov
predchádzajúcich dòu podania iadosti (ïalej len
príjem) je najviac vo výke ivotného minima pod¾a
osobitného predpisu.32)
(2) kolské potreby pod¾a tohto zákona sú najmä zoity, písacie potreby, uèebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.
(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením mono
poskytnú na zabezpeèenie obeda a iného jedla (ïalej
len strava) v materskej kole33) a v základnej kole34)
na
a) kadé diea, ktoré navtevuje materskú kolu alebo
základnú kolu a v materskej kole alebo v základnej kole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa
poskytuje dávka a príspevky,31)
b) diea, ktoré navtevuje materskú kolu alebo základnú kolu a ije v rodine, ktorej sa poskytuje
dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo
výke ivotného minima pod¾a osobitného predpisu.32)
(4) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením mono
poskytnú iadate¾ovi, ktorým je
a) zriaïovate¾ materskej koly alebo zriaïovate¾ základnej koly okrem zriaïovate¾a, ktorým je krajský
kolský úrad,

Napríklad § 89 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 27 ods. 2 písm. a) a § 95 ods. 1 písm. a) zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34
) § 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods. 1 písm. b) zákona è. 245/2008 Z. z.
31
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b) obec pod¾a sídla koly, ak zriaïovate¾om materskej
koly alebo zriaïovate¾om základnej koly je krajský
kolský úrad, alebo
c) obèianske zdruenie, ktorého èlenmi sú rodièia alebo iní zástupcovia detí a priatelia koly, ak zriaïovate¾om materskej koly alebo zriaïovate¾om základnej koly je krajský kolský úrad.
(5) Dotácia na podporu výchovy k plneniu kolských
povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa
poskytuje v príslunom rozpoètovom roku v dvoch èastiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.
(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa poskytuje na kadý deò, v ktorom
a) sa diea zúèastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej kole a na vyuèovaní v základnej
kole a
b) odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.
(7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa poskytuje preddavkovo na kadý kalendárny mesiac kolského roka do 25. dòa predchádzajúceho mesiaca; na
mesiac, v ktorom sa podala iados, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dòa tohto mesiaca.
(8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa poskytuje iadate¾ovi na diea uvedené v zozname detí
pod¾a § 10 ods. 4 písm. b). Pri zmene zoznamu detí, na
ktoré sa poskytuje táto dotácia, iadate¾ aktualizuje
prílohy k iadosti pod¾a § 10 ods. 4 písm. b) a c).
(9) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením mono
poskytnú na diea poèas kolského polroka, a to aj
vtedy, ak sa poèas tohto kolského polroka zníi poèet
detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,31)
pod 50 % celkového poètu detí v materskej kole alebo
v základnej kole alebo sa zmenia príjmové pomery rodiny uvedené v odseku 3 písm. b).
(10) Dotácia na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa poskytuje v príslunom rozpoètovom roku
najviac v sume 33,20 eura na diea.
(11) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa
v príslunom rozpoètovom roku poskytuje na diea za
kadý deò na obed najviac v sume 1 euro na diea a na
iné jedlo najviac v sume 0,35 eura na diea. Úhrn súm
pod¾a prvej vety je najviac 1 euro.
35
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§5
Dotácia na zabezpeèenie
výkonu osobitného príjemcu
(1) Dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu pod¾a osobitných predpisov35) mono poskytnú
na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podie¾a na
výkone osobitného príjemcu, a na poistné na sociálne poistenie,8) príspevky na starobné dôchodkové
sporenie9) a na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platené zamestnávate¾om,
b) odmenu zamestnanca, ktorý sa podie¾a na výkone
osobitného príjemcu, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej èinnosti,
c) materiálové výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu.
(2) Dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je obec,
ktorá je osobitným príjemcom za poberate¾a
a) dávky a príspevkov31) alebo
b) tátnej sociálnej dávky pod¾a osobitného predpisu.36)
(3) Na najvyiu výku úhrady výdavkov uvedených
v odseku 1 písm. a) a b) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(4) Dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu mono poskytnú obci uvedenej v odseku 2 na
poberate¾a dávky a príspevkov a na kadú fyzickú osobu, ktorá sa spoloène posudzuje s poberate¾om dávky
a príspevkov, alebo na poberate¾a tátnej sociálnej dávky, ak sa dávka a príspevky alebo tátna sociálna dávka poskytujú
a) vo vecnej forme, najviac v sume 1,66 eura na mesiac,
b) v peòanej forme, najviac v sume 0,83 eura na mesiac.
(5) Dotácia na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje iadate¾ovi mesaène do 25. dòa kalendárneho mesiaca na poberate¾a dávky a príspevkov
a na kadú fyzickú osobu, ktorá sa spoloène posudzuje
s týmto poberate¾om dávky a príspevkov alebo na poberate¾a tátnej sociálnej dávky uvedených v zozname
pod¾a § 10 ods. 5 písm. b) a c). Pri zmene zoznamu poberate¾ov a fyzických osôb pod¾a prvej vety iadate¾ aktualizuje prílohy k iadosti pod¾a § 10 ods. 5 písm. b) a c).
§6
Dotácia na podporu rekondièných aktivít
(1) Dotáciu na podporu rekondièných aktivít mono
poskytnú na podporu rekondièných aktivít zameraných na podporu

) Zákon è. 599/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích
predpisov.
36
) Zákon è. 235/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 600/2003 Z. z. znení neskorích predpisov.
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a) samostatnosti, nezávislosti, sebestaènosti fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím37) vykonávaných mimo prirodzeného domáceho prostredia
tejto fyzickej osoby,
b) predchádzania sociálnemu vylúèeniu a na podporu
obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície
fyzickej osoby, ktorá je poberate¾om starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku alebo
výsluhového dôchodku a nevykonáva èinnos, ktorá
zakladá nárok na príjem zo závislej èinnosti38) alebo
na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti.39)
(2) Dotáciu na podporu rekondièných aktivít pod¾a
odseku 1 písm. a) mono poskytnú na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podie¾a na
vykonávaní rekondièných aktivít pre fyzickú osobu
s akým zdravotným postihnutím,
b) odmenu zamestnanca, ktorý sa podie¾a na vykonávaní rekondièných aktivít pre fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode
o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej èinnosti,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie7) platený zamestnávate¾om,
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávate¾om,
e) cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu40) fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. a), sprievodcovi fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím41) a fyzickej osobe uvedenej v písmenách a) a b),
f) materiálové vybavenie.
(3) Dotáciu na podporu rekondièných aktivít mono
poskytnú iadate¾ovi, ktorým je obèianske zdruenie
registrované pod¾a osobitného predpisu,42) ktorého
predmet èinnosti je v sociálnej oblasti.
(4) Na najvyiu výku úhrady výdavkov uvedených
v odseku 2 písm. a) a d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5) Dotáciu na podporu rekondièných aktivít pod¾a
odseku 1 písm. b) mono poskytnú na èiastoènú úhradu rekondièných pobytov, ktoré zabezpeèí iadate¾ na
území Slovenskej republiky najmenej pre 2 500 fyzických osôb uvedených v odseku 1 písm. b) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Dotáciu na podporu rekondièných aktivít pod¾a prvej vety mono
poskytnú najviac v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 písm. b) a na rozpoètový rok.
(6) Dotáciu na podporu rekondièných aktivít pod¾a
odseku 1 písm. b) mono poskytnú za podmienok
ustanovených v odseku 5 aj iadate¾ovi, ktorým je odborová organizácia alebo zdruenie odborových organizácií.42)
37
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(7) Dotáciu na podporu rekondièných aktivít pod¾a
odseku 1 písm. a) mono poskytnú iadate¾ovi v príslunom rozpoètovom roku najviac v sume 10 000 eur.
Dotáciu na podporu rekondièných aktivít pod¾a odseku 1 písm. b) mono poskytnú iadate¾ovi v príslunom rozpoètovom roku najviac v sume 597 490 eur.
§7
Dotácia na podporu èlenstva v medzinárodnej
organizácii v sociálnej oblasti
(1) Dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti mono poskytnú na
a) èlenský príspevok, ktorý súvisí s èlenstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
b) cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu,40)
ktoré súvisia s úèasou na aktivitách organizovaných medzinárodnou organizáciou v sociálnej oblasti,
c) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby èlenov obèianskeho zdruenia alebo èlenov obèianskych zdruení, ktoré obèianske zdruenie
zdruuje, v konzultaèných orgánoch a pracovných
skupinách v sociálnej oblasti na národnej úrovni
a na medzinárodnej úrovni,
d) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie7) platený zamestnávate¾om,
e) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávate¾om,
f) výdavky na energie, vodné a stoèné a telekomunikaèné sluby,
g) nájomné za prenájom priestorov,
h) výdavky na prekladate¾ské sluby.
(2) Dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti mono poskytnú na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) iadate¾ovi, ktorým je obèianske zdruenie registrované
pod¾a osobitného predpisu,42) ktorého predmet èinnosti je v sociálnej oblasti.
(3) Dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti mono poskytnú aj na
úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. c) a h)
iadate¾ovi, ktorým je obèianske zdruenie uvedené
v odseku 2, ktoré
a) zastupuje svojich èlenov alebo èlenov obèianskych
zdruení, ktoré zdruuje v konzultaèných orgánoch
a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a
b) má najmenej 50 000 èlenov alebo zastupuje 50 000
èlenov obèianskych zdruení, ktoré zdruuje.
(4) Na najvyiu výku úhrady výdavkov uvedených
v odseku 1 písm. c) a e) platí § 3 ods. 11 rovnako.

) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
38
) § 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
39
) § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
40
) § 4 ods. 1 písm. a) a c) zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
41
) § 14 ods.10 zákona è. 447/2008 Z. z.
42
) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
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(5) Dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti mono v príslunom rozpoètovom roku poskytnú
a) iadate¾ovi uvedenému v odseku 2 najviac v sume
5 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad pod¾a odseku 1 písm. b) najviac v sume 2 500 eur,
b) iadate¾ovi uvedenému v odseku 3 najviac v sume
12 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad
pod¾a odseku 1 písm. b) najviac v sume 6 000 eur.
§8
Dotácia na podporu ediènej èinnosti
(1) Dotáciu na podporu ediènej èinnosti mono poskytnú na tvorbu a vydávanie
a) tlaèených alebo elektronických èasopisov v prístupných formátoch, napríklad v Braillovom písme, vo
zväèenej tlaèi alebo vo zvukovom formáte,
b) pravidelných
alebo
nepravidelných
periodík
informaèno-poradenského charakteru tematicky
zameraných na potreby a záujmy fyzických osôb
s akým zdravotným postihnutím, fyzických osôb,
ktoré dovàili dôchodkový vek, bezdomovcov, obetí
domáceho násilia a náhradných rodín.
(2) Dotáciu na podporu ediènej èinnosti mono poskytnú na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podie¾a na
tvorbe a vydávaní èasopisov a periodík uvedených
v odseku 1,
b) odmenu zamestnanca, ktorý sa podie¾a na tvorbe
a vydávaní èasopisov a periodík uvedených v odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo
v dohode o pracovnej èinnosti,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie7) platený zamestnávate¾om,
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávate¾om,
e) kancelársky materiál a tlaèiarenské sluby,
f) sluby súvisiace s prevádzkou elektronických èasopisov a periodík.
(3) Dotáciu na podporu ediènej èinnosti mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je obèianske zdruenie registrované pod¾a osobitného predpisu,42) ktorého predmet èinnosti je v sociálnej oblasti, alebo iadate¾ovi
pod¾a § 3 ods. 2 a má registráciu na vydávanie èasopisov alebo periodík. Registrácia na vydávanie èasopisov
alebo periodík pod¾a prvej vety sa nevyaduje, ak iadate¾ iada o dotáciu na podporu ediènej èinnosti na
úhradu výdavkov súvisiacich s tvorbou a vydávaním
a) elektronických èasopisov alebo periodík,
b) èasopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväèenej tlaèi alebo vo zvukovom formáte.
(4) Na najvyiu výku úhrady výdavkov uvedených
v odseku 2 písm. a) a d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5) Dotáciu na podporu ediènej èinnosti mono poskytnú iadate¾ovi v príslunom rozpoètovom roku
najviac v sume 30 000 eur.
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§9
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(1) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci mono
poskytnú iadate¾ovi, ktorým je fyzická osoba v krízovej ivotnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej
sociálnej situácii, na podporu rieenia tejto situácie.
(2) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci mono
poskytnú iadate¾ovi v príslunom rozpoètovom roku
najviac v sume 800 eur.
§ 10
iados o poskytnutie dotácie
(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb,
dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa
ohrozeného sociálnym vylúèením, dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením, dotáciu na zabezpeèenie výkonu
osobitného príjemcu, dotáciu na podporu rekondièných
aktivít, dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej
organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu ediènej èinnosti a dotáciu na podporu humanitárnej pomoci
mono poskytnú na základe písomnej iadosti.
(2) Vzor iadosti
a) o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb
a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa uvádza v prílohe è. 1,
b) o dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských
povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením
sa uvádza v prílohe è. 2,
c) o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením sa
uvádza v prílohe è. 3,
d) o dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu sa uvádza v prílohe è. 4,
e) o dotáciu na podporu rekondièných aktivít sa uvádza v prílohe è. 5,
f) o dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti sa uvádza v prílohe è. 6,
g) o dotáciu na podporu ediènej èinnosti sa uvádza
v prílohe è. 7,
h) o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa uvádza v prílohe è. 8.
(3) Prílohou k iadosti o dotáciu na podporu rozvoja
sociálnych sluieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,1)
b) doklad preukazujúci zápis do registra poskytovate¾ov sociálnych sluieb, ak sa iada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb,
c) list vlastníctva, zmluva o nájme nehnute¾nosti alebo
zmluva o výpoièke uzatvorená najmenej na pä rokov od podania iadosti,
d) písomný súhlas vetkých vlastníkov nehnute¾ností
so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme
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nehnute¾nosti alebo o zmluvu o výpoièke nehnute¾nosti a predmetom financovania je stavebná úprava
nehnute¾nosti,
e) právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu alebo
ich úradne osvedèené kópie, ak predmetom financovania je stavebná úprava nehnute¾nosti,
f) doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích
zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych
sluieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
g) doklad preukazujúci zabezpeèenie najmenej 10 %
z celkových výdavkov na uskutoènenie aktivít a èinností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov,
h) cenová ponuka so pecifikáciou rozpoètu, ak ide
o materiálno-technické vybavenie, o nákup strojov,
prístrojov, techniky, náradia, inventára, materiálu
a dopravných prostriedkov,
i) rozpoèet, ak ide o rekontrukciu a stavebnú úpravu
zariadenia sociálnych sluieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4) Prílohou k iadosti o dotáciu na podporu výchovy
k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením a o dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym
vylúèením je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,1)
b) zoznam detí, na ktoré iadate¾ iada poskytnutie
týchto dotácií, s uvedením ich mena, priezviska,
rodného èísla a adresy pobytu,
c) vyhlásenie rodièov detí alebo fyzických osôb, ktorým
je diea zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu,
e
1. súhlasia so zaradením ich dieaa do zoznamu
detí, na ktoré sa iada poskytnutie týchto dotácií, a
2. predloia potvrdenie o príjme pod¾a § 4 ods. 1
písm. b), ak nie sú poberate¾mi dávky a príspevkov.
(5) Prílohou k iadosti o dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,1)
b) zoznam poberate¾ov dávky a príspevkov a spoloène
posudzovaných fyzických osôb s poberate¾om dávky
a príspevkov, na ktorých sa obci ako osobitnému
príjemcovi poukazuje dávka a príspevky, s uvedením ich mena, priezviska, rodného èísla a adresy pobytu,
c) zoznam poberate¾ov, za ktorých sa obci ako osobitnému príjemcovi poukazuje tátna sociálna dávka,
s uvedením ich mena, priezviska, rodného èísla a adresy pobytu.
(6) Prílohou k iadosti o dotáciu na podporu rekondièných aktivít, o dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a o dotáciu na
podporu ediènej èinnosti je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,1)
b) doklad preukazujúci registráciu na vydávanie èasopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, ak sa iada
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o poskytnutie dotácie na podporu ediènej èinnosti
pod¾a § 8 ods. 3 prvej vety,
c) doklad preukazujúci, e predmet èinnosti iadate¾a
je v sociálnej oblasti; to neplatí pre iadate¾a uvedeného v § 6 ods. 6,
d) doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1
písm. f) a g) vynaloené za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, v ktorom sa podala iados, ak sa
iada o dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
e) èestné vyhlásenie iadate¾a uvedeného v § 7 ods. 3
o splnení podmienky pod¾a § 7 ods. 3, ak sa iada
o dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti.
(7) Prílohou k iadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v sume vyej ako 200 eur je doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu.1)
§ 11
Lehoty na podávanie iadostí
(1) iados o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych
sluieb, iados o dotáciu na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iados o dotáciu na podporu rekondièných aktivít, iados o dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a iados o dotáciu
na podporu ediènej èinnosti na prísluný rozpoètový
rok sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach
v termíne od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpoètového roka.
(2) iados o dotáciu na podporu výchovy k plneniu
kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym
vylúèením a iados o dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym
vylúèením na prísluný rozpoètový rok sa predkladá
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo iadate¾ (ïalej len úrad) okrem
obèianskeho zdruenia; v takom prípade sa iados
predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo
kola. iados o dotáciu na podporu výchovy k plneniu
kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym
vylúèením sa predkladá v termíne od 1. januára do
10. januára prísluného rozpoètového roka; nové iadosti o túto dotáciu mono predloi od 1. septembra do
10. septembra prísluného rozpoètového roka. iados
o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením na prísluný
rozpoètový rok sa predkladá úradu do 10. dòa kalendárneho mesiaca.
(3) iados o dotáciu na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu na prísluný rozpoètový rok sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza
obec, do 10. dòa kalendárneho mesiaca.
§ 12
Pôsobnos ministerstva a úradu
na poskytovanie dotácie
(1) Ministerstvo posudzuje iados o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb, iados o dotáciu na
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podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iados o dotáciu na podporu rekondièných aktivít, iados o dotáciu na podporu
èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, iados o dotáciu na podporu ediènej èinnosti,
schva¾uje poskytovanie týchto dotácií a ich sumu. Na
úèely posudzovania iadosti o dotáciu zriaïuje ministerstvo komisiu, ktorá má najmenej troch èlenov. Èlenovia komisie posudzujú iadosti nezávisle. Èlenovia
komisie a im blízke osoby43) nesmú by iadate¾mi ani
zaujatí voèi iadate¾ovi, tatutárnym orgánom alebo
èlenmi tatutárneho orgánu iadate¾a, spoloèníkmi
právnickej osoby, ktorá je iadate¾om, a osobami, ktoré
sú zamestnancami iadate¾a.
(2) Neschválenie dotácie uvedenej v odseku 1, schválenie tejto dotácie a jej sumu ministerstvo neoznamuje
iadate¾ovi písomne. Ministerstvo na svojom webovom
sídle zverejòuje zoznam
a) schválených dotácií uvedených v odseku 1 a ich sumu,
b) neschválených dotácií uvedených v odseku 1 a dôvod ich neschválenia.
(3) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb,
dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na
podporu rekondièných aktivít, dotáciu na podporu
èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
a dotáciu na podporu ediènej èinnosti poskytuje ministerstvo na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.44)
(4) Spôsob hodnotenia iadosti o dotáciu pod¾a odseku 1, postup posudzovania a schva¾ovania iadosti,
postup pri výkone èinnosti komisie a spôsob výberu
èlenov komisie ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5) Úrad posudzuje iados o dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením, iados o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného
sociálnym vylúèením a iados o dotáciu na zabezpeèenie osobitného príjemcu, schva¾uje poskytovanie tejto
dotácie a jej sumu. Úrad písomne oznamuje iadate¾ovi
schválenie poskytnutia dotácie pod¾a prvej vety a jej
sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie.
(6) Ministerstvo posudzuje iados o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, schva¾uje poskytnutie tejto dotácie, úèel dotácie a jej sumu. S cie¾om overi dôvody, ktoré uviedla fyzická osoba v iadosti o dotáciu na
podporu humanitárnej pomoci, môe ministerstvo poiada úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická
osoba pobyt, o preetrenie sociálnych pomerov a o stanovisko k iadosti. Ministerstvo písomne oznamuje iadate¾ovi schválenie poskytnutia dotácie pod¾a prvej
vety a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto
dotácie.
(7) Ak je iados neúplná alebo iados neobsahuje
prílohy pod¾a tohto zákona, ministerstvo alebo úrad vyzve iadate¾a o doplnenie iadosti s urèením lehoty na
43
44

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
) § 51 Obèianskeho zákonníka.
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jej doplnenie. Ak iadate¾ v urèenej lehote nedoplní iados, ministerstvo alebo úrad iados neposudzuje.
§ 13
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvára ministerstvo so iadate¾om, obsahuje najmä
a) oznaèenie a údaje o zmluvných stranách,
b) predmet zmluvy a úèel, na ktorý sa poskytuje dotácia,
c) spôsob poskytnutia dotácie uvedenej v § 12 ods. 3,
podmienky jej èerpania a jej sumu,
d) práva a povinnosti zmluvných strán,
e) podmienky zúètovania dotácie a podmienky vrátenia dotácie,
f) spôsob kontroly hospodárneho pouitia dotácie uvedenej v § 12 ods. 3 na úèel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
g) vymedzenie èasu, na ktorý sa uzatvára zmluva,
h) lehotu, v ktorej mono poui dotáciu uvedenú v § 12
ods. 3 a lehotu na jej zúètovanie.
§ 14
Spoloèné ustanovenie
(1) Na poskytnutie dotácie pod¾a § 2 nie je právny nárok.
(2) Dotáciu pod¾a tohto zákona nemono poskytnú
iadate¾ovi, ktorý vykonáva aktivity a èinnosti, na ktoré
iada dotáciu, na úèel dosiahnutia zisku.
(3) Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejòuje
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií pod¾a tohto
zákona,
b) èasto kladené otázky,
c) okruh iadate¾ov o dotácie pod¾a § 12 ods.1,
d) do 31. októbra predchádzajúceho rozpoètového roka
1. kritériá na hodnotenie a posudzovanie iadostí
pod¾a § 12 ods. 1 a ich váhu,
2. èasový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schva¾ovacieho procesu iadostí pod¾a
§ 12 ods.1,
3. zloenie komisie pod¾a § 12 ods. 1, a to meno,
priezvisko, pracovné zaradenie èlenov komisie
a adresu ich pracoviska,
e) do 31. januára prísluného rozpoètového roku
schválený rozpoèet na dotácie v pôsobnosti ministerstva a predpoklad na nasledujúce dva roky,
f) formulár iadosti v elektronickej podobe,
g) informácie o výstupoch z uskutoènenia aktivít a èinností, na ktoré bola poskytnutá dotácia pod¾a § 12
ods. 1, ak ich má ministerstvo k dispozícii.
§ 15
Kontrola
Kontrolu dodriavania podmienok poskytnutia dotácie pod¾a tohto zákona a kontrolu dodriavania pod-
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mienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva ministerstvo a úrad pod¾a osobitného
predpisu.45) Kontrolná pôsobnos iných orgánov týmto
nie je dotknutá.46)

nisterstvo na svojom webovom sídle do 31. januára
2011.

§ 16

§ 17

Prechodné ustanovenie
iados o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb, iados o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
iados o dotáciu na podporu rekondièných aktivít, iados o dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej
organizácii v sociálnej oblasti a iados o dotáciu na
podporu ediènej èinnosti na rozpoètový rok 2011 sa
predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. januára 2011 do 28. februára 2011. Informácie
uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) na rok 2011 zverejní mi-

Závereèné ustanovenia

Zruuje sa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007
è. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (oznámenie è. 597/2007 Z. z.) v znení výnosu
z 26. novembra 2008 è. 23609/2008-II/1 (oznámenie
è. 546/2008 Z. z.).
§ 18
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

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

45
46

) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych sluieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oznaèenie druhu dotácie
Oznaèenie úèelu, na ktorý sa iada dotácia [uvedie
sa konkrétne ustanovenie zákona è. 544/2010 Z. z.;
napr. § 3 ods. 1 písm. h)]
1. Informácie o iadate¾ovi
1.1. Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a; meno,
priezvisko, titul, dátum
narodenia, ak je
iadate¾om fyzická osoba
Právna forma*
IÈO*
Sídlo (adresa**)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu*
*nevypåòa sa, ak je iadate¾om fyzická osoba
**miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak je iadate¾om fyzická osoba
1.2. Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
1.3. Fyzická osoba, ktorá za iadate¾a o dotáciu zodpovedá za uskutoèòovanie aktivít a èinností
súvisiacich s úèelom, na ktorý sa iada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
Èíslo telefónu

E-mailová adresa
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1.4. Struèný opis èinnosti iadate¾a
(Uvedie sa najmä rok vzniku iadate¾a, hlavné zameranie jeho èinnosti, aktuálne priestorové podmienky,
personálne podmienky, materiálne podmienky a finanèné podmienky. Vyí územný celok a obec poskytuje
informácie o zariadení sociálnych sluieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za ktoré
iada o poskytnutie dotácie.)

1.5. Finanèné prostriedky poskytnuté iadate¾ovi zo tátnych zdrojov v predchádzajúcich troch rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finanèné
prostriedky

Úèel poskytnutia
finanèných prostriedkov

Výka poskytnutých
finanèných prostriedkov

Rok poskytnutia
finanèných prostriedkov

2. Informácie o uskutoèòovaní aktivít a èinností súvisiacich s úèelom, na ktorý sa iada dotácia
2.1. Miesto uskutoèòovania aktivít a èinností
2.1 a)

Názov zariadenia
sociálnych sluieb alebo
zariadenia
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
ak je miestom
uskutoèòovania aktivít
a èinností
Právna forma
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
2.1.b)

Oznaèenie iného miesta,
ak nie je miestom
uskutoèòovania aktivít
a èinností zariadenie
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2.2. Cie¾/Ciele uskutoèòovania aktivít a èinností
(Uvedie sa konkrétny cie¾/ciele pod¾a úèelu, na ktorý sa iada dotácia.)

2.3. Cie¾ová skupina
(Uvedie sa cie¾ová skupina a poèet fyzických osôb, pre ktoré sa budú poskytova aktivity a èinnosti súvisiace
s úèelom, na ktorý sa iada dotácia, a odôvodní sa výber cie¾ovej skupiny.)

2.4. Opis priebehu aktivít a èinností
(Uvedie sa podrobný opis priebehu aktivít a èinností, na ktoré sa iada dotácia, vrátane
bliieho popisu jednotlivých aktivít a èinností a ich previazanosti s vymedzeným cie¾om,
potrebami a záujmami cie¾ovej skupiny.)

2.5. Èasový harmonogram uskutoèòovania aktivít a èinností
Zaèiatok uskutoèòovania aktivít
a èinností

Skonèenie uskutoèòovania aktivít
a èinností

Dåka trvania uskutoèòovania
aktivít a èinností

2.6. Výdavky na aktivity a èinnosti súvisiace s úèelom, na ktorý sa iada dotácia
Celkové výdavky


Vlastné alebo iné zdroje
100 %



Poadovaná suma dotácie
%



%

V èlenení:
Bené výdavky







Kapitálové výdavky
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2.7. Rozpoèet
Poloka

Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje

Poadovaná
suma dotácie

Bené výdavky
Mzda alebo plat zamestnanca
Odmena zamestnanca z mimopracovného
pomeru
(dohoda o vykonaní práce a dohoda
o pracovnej èinnosti)
Poistné a príspevok do poisovní
Materiálové vybavenie
Rutinná a tandardná údrba
Cestovné náhrady na úèely dotácie pod¾a § 3
ods. 1 písm. k)
Kapitálové výdavky
Nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
Nákup dopravných prostriedkov
Rekontrukcia a stavebné úpravy
Celkové výdavky
2.8. Komentár k rozpoètu

2.9. Udrate¾nos aktivít a èinností
(Struène sa opíe spôsob, akým sa zabezpeèí udrate¾nos aktivít a èinností po skonèení financovania dotáciou,
prípadne aké ïalie aktivity a èinnosti budú nadväzova, ako sa vyuijú výstupy v ïalích troch rokoch a ako
bude finanène zabezpeèená udrate¾nos aktivít a èinností.)

3. Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a/fyzickej osoby, ak je iadate¾om fyzická osoba
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity a èinnosti, na ktoré sa iada o dotáciu, nebudú duplicitne financované
vo výke poskytnutých finanèných prostriedkov z iných zdrojov.
V ..................................... dòa.............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a/fyzickej osoby, ak je
iadate¾om fyzická osoba
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a/fyzickej osoby, ak
je iadate¾om fyzická osoba
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Príloha è. 2
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu
kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením

Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
Identifikácia materskej koly alebo základnej koly
Názov materskej koly
alebo základnej koly
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
Poadovaná suma dotácie
Celkový poèet detí, ktoré navtevujú prípravnú triedu materskej koly alebo
základnú kolu ku dòu podania iadosti
Z toho poèet detí, na ktoré iadate¾ iada o dotáciu
Celková poadovaná suma dotácie
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Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné a finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú.

V ..................................... dòa.............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a

Èiastka 197

Zbierka zákonov è. 544/2010

Strana 4551

Príloha è. 3
k zákonu è. 544/2010 Z. z.
(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením

Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
Identifikácia materskej koly alebo základnej koly
Názov materskej koly
alebo základnej koly
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
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Poadovaná suma dotácie
Celkový poèet detí, na ktoré iadate¾ iada o dotáciu,
z celkového poètu detí, ktoré navtevujú materskú
kolu alebo základnú kolu ku dòu podania iadosti
poèet detí, na ktoré iadate¾ iada
o dotáciu na zabezpeèenie len
obedu
poèet detí, na ktoré iadate¾ iada
o dotáciu na zabezpeèenie len
iného jedla

z toho

poèet detí, na ktoré iadate¾ iada
o dotáciu na zabezpeèenie stravy
(obed a iné jedlo)
Celková poadovaná suma dotácie
Cena stravného lístka ku dòu podania iadosti (obed)
Cena stravného lístka ku dòu podania iadosti (iné jedlo)

Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné a finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú.

V ..................................... dòa.............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a
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Príloha è. 4
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na zabezpeèenie výkonu osobitného príjemcu

Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a/obce
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ
Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
Celkový poèet poberate¾ov dávky a príspevkov
a s nimi spoloène posudzovaných fyzických
osôb a/alebo poberate¾ov tátnej sociálnej
dávky, ku dòu podania iadosti, na ktorých obec
iada o dotáciu
poèet poberate¾ov a fyzických osôb,
ktorým sa dávka a príspevky a/alebo
tátna sociálna dávka poskytujú vo
vecnej forme

z toho

poèet poberate¾ov a fyzických osôb,
ktorým sa dávka a príspevky a/alebo
tátna sociálna dávka poskytujú
v peòanej forme

Celková poadovaná suma dotácie
Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné a finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú.
V ..................................... dòa .............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a
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Príloha è. 5
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu rekondièných aktivít

Oznaèenie úèelu, na ktorý sa iada dotácia [uvedie
sa konkrétne ustanovenie zákona è. 544/2010 Z. z.;
napr. § 6 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2 písm. b) alebo § 6
ods. 2 písm. f)]
1. Informácie o iadate¾ovi
1.1. Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a
Právna forma
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
1.2. Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
1.3. Fyzická osoba, ktorá za iadate¾a o dotáciu zodpovedá za uskutoèòovanie aktivít súvisiacich
s úèelom, na ktorý sa iada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
Èíslo telefónu

E-mailová adresa

1.4. Struèný opis èinnosti iadate¾a
(Uvedie sa najmä rok vzniku iadate¾a, hlavné zameranie jeho èinnosti, aktuálne personálne, materiálne
a finanèné podmienky, poèet èlenov.)
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1.5. Finanèné prostriedky poskytnuté iadate¾ovi zo tátnych zdrojov v predchádzajúcich troch rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finanèné prostriedky

Úèel poskytnutia
finanèných prostriedkov

Výka poskytnutých
finanèných prostriedkov

Rok poskytnutia
finanèných prostriedkov

2. Informácie o uskutoèòovaní aktivít súvisiacich s poskytnutím dotácie
2.1. Cie¾/Ciele uskutoèòovaných aktivít
(Uvedie sa konkrétny cie¾ pod¾a úèelu, na ktorý sa iada dotácia.)

2.2. Cie¾ová skupina
(Uvedie sa cie¾ová skupina a poèet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoèòova alebo zabezpeèova aktivity
súvisiace s úèelom, na ktorý sa iada dotácia, a odôvodní sa výber cie¾ovej skupiny.)

2.3. Opis aktivít
(Pri aktivitách pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) sa uvedie miesto uskutoèòovania aktivít, podrobný rozpis aktivít, ich
priebeh a previazanos na vymedzený cie¾ a cie¾ovú skupinu, pri aktivitách pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) sa uvedie
podrobný opis predpokladaných rekondièných pobytov vrátane aktivít, ktoré majú by jeho súèasou, ich
previazanos na vymedzený cie¾ a cie¾ovú skupinu, spôsob zabezpeèenia rekondièných pobytov, spôsob
zabezpeèenia splnenia podmienky pod¾a § 6 ods. 5 druhej vety a predpokladaný spôsob priebeného
sledovania kvality zabezpeèených alebo sprostredkovaných rekondièných pobytov.)

Strana 4556

Zbierka zákonov è. 544/2010

Èiastka 197

2.4. Èasový harmonogram uskutoèòovania aktivít pod¾a § 6 ods. 1 písm. a)
Zaèiatok uskutoèòovania aktivít

Skonèenie uskutoèòovania aktivít

Dåka trvania uskutoèòovania
aktivít

2.5. Výdavky na aktivity  bené výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje

Poadovaná suma dotácie
%

100 %

%

2.6. Rozpoèet
Poloka

Celkové výdavky

Vlastné alebo iné
zdroje

Poadovaná suma
dotácie

Mzda alebo plat zamestnanca*
Odmena zamestnanca*
z mimopracovného pomeru
(dohoda o vykonaní práce
a dohoda o pracovnej èinnosti)
Poistné a príspevok do poisovní*
Cestovné náhrady*
Materiálové vybavenie*
Iné (hradené len z vlastných alebo
iných zdrojov)
Celkové výdavky
* nevypåòa iadate¾, ktorý iada o dotáciu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b)
2.7. Komentár k rozpoètu

3. Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity, ktoré sú predmetom iadosti, nebudú duplicitne financované vo
výke poskytnutých finanèných prostriedkov z iných zdrojov.

V ..................................... dòa .............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a
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Príloha è. 6
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu èlenstva
v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti

Oznaèenie úèelu, na ktorý sa iada dotácia [uvedie sa
konkrétne ustanovenie zákona è. 544/2010 Z. z.; napr.
§ 7 ods. 1 písm. a) a c)]
1. Informácie o iadate¾ovi
1.1. Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a
Právna forma
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
1.2. Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
1.3. Fyzická osoba, ktorá za iadate¾a o dotáciu zodpovedá za uskutoèòovanie aktivít a èinností
súvisiacich s úèelom, na ktorý sa iada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
Èíslo telefónu

E-mailová adresa

1.4. Struèný opis aktivít a èinnosti iadate¾a
(Uvedie sa najmä rok vzniku iadate¾a, hlavné zameranie jeho èinnosti, aktuálne personálne, priestorové,
materiálne a finanèné podmienky, poèet èlenov alebo èlenov obèianskych zdruení, ktoré zdruuje.)
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1.5. Finanèné prostriedky poskytnuté iadate¾ovi zo tátnych zdrojov v predchádzajúcich troch rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finanèné prostriedky

Úèel poskytnutia
finanèných prostriedkov

Výka poskytnutých
finanèných prostriedkov

Rok poskytnutia
finanèných prostriedkov

2. Informácie o aktivitách a èinnostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie
2.1. Cie¾/Ciele aktivít a èinností
(Uvedie sa konkrétny cie¾ pod¾a úèelu, na ktorý sa iada dotácia.)

2.2. Cie¾ová skupina
(Uvedie sa cie¾ová skupina a poèet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoèòova aktivity a èinnosti súvisiace
s úèelom, na ktorý sa iada dotácia, a odôvodní sa výber cie¾ovej skupiny.)

2.3. Opis aktivít a èinností
(Uvedie sa miesto uskutoèòovania aktivít a èinností, podrobný rozpis aktivít a èinností, ich priebeh
a previazanos na vymedzený cie¾ a cie¾ovú skupinu.)
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2.4. Èasový harmonogram uskutoèòovania aktivít a èinností
Zaèiatok uskutoèòovania aktivít
a èinností

Skonèenie uskutoèòovania aktivít
a èinností

Dåka trvania uskutoèòovania
aktivít a èinností

2.5. Výdavky na èinnosti  bené výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje

Poadovaná suma dotácie
%

100 %

%

2.6. Rozpoèet
Poloka

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Poadovaná
suma dotácie

Èlenský príspevok
Cestovné náhrady
Mzda alebo plat zamestnanca
Poistné a príspevok do poisovní
Nájomné
Energia
Vodné a stoèné
Telekomunikaèné sluby
Prekladate¾ské sluby
Iné (hradené len z vlastných alebo iných zdrojov)
Celkové výdavky
2.7. Komentár k rozpoètu

3. Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity a èinnosti, ktoré sú predmetom iadosti, nebudú duplicitne financované vo výke poskytnutých finanèných prostriedkov z iných zdrojov.

V ..................................... dòa .............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a

Strana 4560

Zbierka zákonov è. 544/2010

Èiastka 197

Príloha è. 7
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu ediènej èinnosti

Oznaèenie úèelu, na ktorý sa iada dotácia [uvedie
sa konkrétne ustanovenie zákona è. 544/2010 Z. z.;
napr. § 8 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a e)]
1. Informácie o iadate¾ovi
1.1. Identifikácia iadate¾a
Názov iadate¾a
Právna forma
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová adresa

Meno, priezvisko a titul
tatutárneho zástupcu
1.2. Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
1.3. Fyzická osoba, ktorá za iadate¾a o dotáciu zodpovedá za uskutoèòovanie èinností súvisiacich
s úèelom, na ktorý sa iada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
Èíslo telefónu

E-mailová adresa

1.4. Struèný opis èinnosti iadate¾a
(Uvedie sa najmä rok vzniku iadate¾a, hlavné zameranie jeho èinnosti, aktuálne personálne, materiálne
a finanèné podmienky, poèet èlenov.)

Èiastka 197

Zbierka zákonov è. 544/2010

Strana 4561

1.5. Finanèné prostriedky poskytnuté iadate¾ovi zo tátnych zdrojov v predchádzajúcich troch rokoch
Názov subjektu, ktorý poskytol
finanèné prostriedky

Úèel poskytnutia finanèných
prostriedkov

Výka
poskytnutých
finanèných
prostriedkov

Rok
poskytnutia
finanèných
prostriedkov

2. Informácie o èinnostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie
2.1. Cie¾/Ciele èinností
(Uvedie sa konkrétny cie¾ pod¾a úèelu, na ktorý sa iada dotácia.)

2.2. Cie¾ová skupina
(Uvedie sa cie¾ová skupina a poèet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoèòova èinnosti súvisiace
s poskytnutím dotácie a odôvodní sa výber cie¾ovej skupiny.)

2.3. Opis èinností
(Uvedie sa miesto uskutoèòovania èinností, podrobný rozpis èinností, ich priebeh a previazanos na vymedzený
cie¾ a cie¾ovú skupinu.)
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2.4. Èasový harmonogram uskutoèòovania èinností
Zaèiatok uskutoèòovania
èinností

Skonèenie uskutoèòovania
èinností

Dåka trvania uskutoèòovania
èinností

2.5. Výdavky na èinnosti  bené výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje

Poadovaná suma dotácie
%

100 %

%

2.6. Rozpoèet
Poloka

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Poadovaná
suma dotácie

Mzda alebo plat zamestnanca
Odmena zamestnanca z mimopracovného
pomeru
(dohoda o vykonaní práce a dohoda
o pracovnej èinnosti)
Poistné a príspevok do poisovní
Kancelársky materiál
Tlaèiarenské sluby
Sluby súvisiace s prevádzkou elektronických
èasopisov a periodík
Iné (hradené len z vlastných alebo iných
zdrojov)
Celkové výdavky
2.7. Komentár k rozpoètu

3. Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finanèné prostriedky sa
pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú, a èinnosti, ktoré sú predmetom iadosti, nebudú duplicitne financované vo
výke poskytnutých finanèných prostriedkov z iných zdrojov.

V ..................................... dòa .............................

Vlastnoruèný podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu iadate¾a
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Príloha è. 8
k zákonu è. 544/2010 Z. z.

(Vzor)

iados
o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci

Identifikácia iadate¾a
Meno, priezvisko iadate¾a
a dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu (ulica, èíslo)
PSÈ

Obec

Okres

Kraj

Èíslo telefónu

E-mailová adresa

Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
Poadovaná suma dotácie
Úèel, na ktorý sa iada dotácia (napr. zariadenie
domácnosti, oatenie...)
Odôvodnenie iadosti

Èestné vyhlásenie
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v tejto iadosti sú pravdivé, presné a úplné a finanèné prostriedky pouijem
na úèel, na ktorý budú poskytnuté.
V ............................ dòa ......................

.....................................
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545
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení zákona è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení
zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej
tátnej správy v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje rozsah, spôsob a podmienky
poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§2
Rozsah dotácie
Dotáciu z rozpoètovej kapitoly ministerstva mono
poskytnú na
a) podporu túdií, analýz a organizáciu odborných
podujatí v oblasti medzinárodných vzahov a zahraniènej politiky Slovenskej republiky,
b) spoloèné projekty Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) (ïalej len spoloèný projekt).
Dotácia na podporu túdií, analýz
a organizáciu odborných podujatí v oblasti
medzinárodných vzahov a zahraniènej
politiky Slovenskej republiky
§3
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. a) mono poskytnú na
podporu
a) vypracovania nezávislých odborných túdií a analýz
k¾úèových otázok medzinárodných vzahov a zahraniènej politiky Slovenskej republiky,
b) vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraniènú verejnos,
c ) projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou
1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

medzinárodných vzahov a zahraniènej politiky Slovenskej republiky.
(2) Dotáciu pod¾a § 2 písm. a) mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je
a) obèianske zdruenie,1)
b) nadácia,2)
c) záujmové zdruenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,3)
d) nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby,4)
e) právnická osoba zriadená zákonom,5)
f) fyzická osoba.
(3) Dotáciu pod¾a § 2 písm. a) mono poskytnú iadate¾ovi, ak preukáe, e má na financovanie úèelu, na
ktorý sa dotácia poaduje, zabezpeèené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výke 5 %.
(4) Dotáciu pod¾a § 2 písm. a) nemono poskytnú na
a) úhradu miezd, platov, sluobných príjmov a ich náhrad
a ostatných osobných vyrovnaní,
b) úhradu výdavkov na správu iadate¾a pod¾a odseku 2
písm. a) a e).
§4
(1) Dotácia pod¾a § 2 písm. a) sa môe poskytnú iadate¾ovi na základe písomnej iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej len iados), ktorú predloí iadate¾ o dotáciu v lehote uvedenej pri zverejnení výzvy na
webovom sídle ministerstva.
(2) Výzva pod¾a odseku 1 sa zverejòuje najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania iadosti. Výzva obsahuje najmä
1. základný cie¾ a kritériá, pod¾a ktorých sa budú
vyhodnocova iadosti, a ich váhu,
2. formulár iadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. spôsob odstraòovania formálnych nedostatkov
iadostí,
6. termín postupu vyhodnocovania iadostí,
7. zloenie komisie,

Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
§ 20f a 20j Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ¾udské práva
v znení neskorích predpisov, zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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8. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
(3) iados obsahuje,
a) ak je iadate¾om právnická osoba,
1. názov a právnu formu,
2. adresu sídla,
3. identifikaèné èíslo alebo iný doklad osvedèujúci
právnu subjektivitu iadate¾a,
4. meno a priezvisko tatutárneho zástupcu,
b) ak je iadate¾om fyzická osoba,
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. dátum narodenia.
(4) iados okrem údajov pod¾a odseku 3 obsahuje
a) vymedzenie úèelu pouitia dotácie pod¾a § 3 ods. 1
a konkretizáciu aktivít, na ktoré sa dotácia poaduje,
b) termín a miesto uskutoènenia aktivít,
c) výku poadovanej dotácie,
d) bankové spojenie iadate¾a,
e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta aktivity, na ktorú sa iada dotácia,
f) predmet èinnosti u právnickej osoby alebo zamestnanie u fyzickej osoby,
g) uvedenie skutoènosti, èi iadate¾ poaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,
h) vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v iadosti právnickej osoby alebo vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v iadosti fyzickej osoby,
i) rozpoèet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutoènením aktivity s rozèlenením na dotovanú a nedotovanú èas,
j) doklady pod¾a osobitného predpisu.6)
§5
(1) Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikaèných údajov
zmluvných strán najmä
a) úèel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ïalie podmienky jej pouitia,
b) výku dotácie,
c) èas a spôsob poskytnutia dotácie,
d) dátum, do ktorého príjemca predloí ministerstvu
zúètovanie dotácie,
e) práva a povinnosti zmluvných strán,
f) povinnosti prijímate¾a vo vzahu k sankciám a vo
vzahu ku kontrolným orgánom pod¾a osobitných
predpisov.7)
(2) Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
6
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Dotácia na spoloèné projekty
§6
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. b) mono poskytnú na
spoloèné projekty na základe Dohody o pozvaní Slovenskej republiky k prístupu do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(2) Spoloèným projektom sa rozumie projekt, ktorý je
v súlade s prioritami OECD a ktorý prispieva k praktickej realizácii záverov z rokovaní riadiacich a poradných
výborov OECD vo vzahu k Slovenskej republike.
(3) Dotáciu na spoloèný projekt mono poskytnú
iadate¾ovi, ktorým je právnická osoba,8) okrem tátnych rozpoètových organizácií a tátnych príspevkových organizácií.
(4) Dotáciu pod¾a § 2 písm. b) mono poskytnú na
základe iadosti pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) v lehote 30 dní
od zverejnenia výzvy na predloenie spoloèného projektu. iados okrem údajov uvedených v § 4 ods. 3
písm. a) obsahuje
a) vymedzenie úèelu pouitia dotácie pod¾a odseku 1
a konkretizáciu spoloèných projektov, na ktoré sa
dotácia poaduje,
b) termín a miesto uskutoènenia spoloèných projektov,
c) výku poadovanej dotácie,
d) bankové spojenie iadate¾a,
e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta spoloèného projektu, na ktorú sa iada
dotácia,
f) predmet èinnosti iadate¾a,
g) uvedenie skutoènosti, èi iadate¾ poaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,
h) vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v iadosti,
i) rozpoèet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutoènením aktivity s rozèlenením na dotovanú a nedotovanú èas,
j) doklady pod¾a osobitného predpisu.6)
(5) Výzvu na predloenie spoloèného projektu (ïalej
len výzva) zverejòuje ministerstvo spravidla dvakrát
do roka na svojom webovom sídle.
(6) Výzva obsahuje najmä
a) zámery a ciele spoloèného projektu, v ktorého rámci
sa výzva uskutoèòuje,
b) priority spoloèného projektu, ak sú urèené ministerstvom,
c) podmienky na udelenie dotácie na spoloèný projekt,
d) podmienky, ktoré musí iadate¾ splni,
e) kritériá, ktoré sa pouijú pri rozhodovaní o predloených iadostiach,

) § 8a ods. 4 a 5 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
7
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 8a zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích predpisov, zákon è. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celotátnej úrovni a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
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f) dátum vyhlásenia výzvy, miesto a najneskorí dátum predloenia iadosti,
g) informáciu o hodnotení spoloèných projektov.
(7) Ministerstvo poskytne dotáciu pod¾a odseku 3 na
základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikaèných údajov zmluvných strán najmä
a) úèel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ïalie podmienky jej pouitia,
b) výku dotácie,
c) èas a spôsob poskytnutia dotácie,
d) dátum, do ktorého príjemca predloí ministerstvu
zúètovanie dotácie,
e) práva a povinnosti zmluvných strán,
f) povinnosti prijímate¾a vo vzahu k sankciám a vo
vzahu ku kontrolným orgánom pod¾a osobitných
predpisov.7)
(8) Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
§7
Spoloèné ustanovenia
(1) Poskytovanie dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc je upravené osobitným predpisom.9)
(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o tátnej pomoci.10)
(3) iadosti vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia, ktorú zriaïuje ministerstvo. Èlen komisie nesmie
by iadate¾om, ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi.
Èlen komisie ani jemu blízka osoba11) nesmie by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu
iadate¾a, ani spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je
iadate¾om. Èlenom komisie nesmie by ani osoba, ktorá je zamestnancom iadate¾a alebo zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾
èlenom.
(4) Komisia je pri vyhodnocovaní iadostí nezávislá
a vyhodnocuje ich pod¾a kritérií uvedených vo výzve na
predkladanie iadostí, prièom jednotlivé iadosti musia by oèíslované a bez identifikácie iadate¾a.
(5) Podrobnosti o zloení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní iadostí a kritériá pre vyhodnocovanie iadostí ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu pre
daný rozpoètový rok a predpoklad na nasledujúce
dva roky,
c) vetky schválené iadosti aj so sumami iadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výky
9
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a úèelu dotácie a identifikácie koneèného prijímate¾a dotácie, a to do 30 dní od schválenia iadosti,
d) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti,
e) vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií, ak
ich má ministerstvo k dispozícii,
f) èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7) Ustanovenia osobitného predpisu12) o obmedzení
prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§8
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa výnos Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej
republiky
z
13.
októbra
2005
è. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky (oznámenie è. 603/2005 Z. z.) v znení výnosu
è. 118.226/2009-SEVS (oznámenie è. 23/2010 Z. z.).
Èl. II
Zákon è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii
èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy
v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. Slovo koncepcia vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom stratégia v príslunom tvare.
2. § 2 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) partnerskou organizáciou spolupracujúca organizácia v krajine, v ktorej sa realizuje oficiálna rozvojová pomoc alebo humanitárna pomoc..
3. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo granty nahrádza
slovom dotácie.
4. Nad § 10 sa vkladá nadpis Pôsobnos agentúry.
Súèasne sa nadpis pod § 10 vypúa.
5. V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane poskytovania dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc.
6. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10c, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 10a
Dotácie
(1) Agentúra na základe písomnej iadosti môe poskytnú dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikate¾om podie¾ajúcim sa na oficiálnej rozvojovej
pomoci. Na poskytovanie dotácií sa vzahuje osobitný
predpis.1a)

) Zákon è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii
ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 545/2010 Z. z.
10
) Napríklad èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení
neskorích predpisov.
11
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
12
) § 8 a 13 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
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(2) Dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc agentúra
môe poskytnú najmä na
a) rozvojové programy a rozvojové projekty,
b) vysielanie expertov a dobrovo¾níkov,
c) rozvojové vzdelávanie a informovanie verejnosti,
d) projekty budovania kapacít subjektov v oblasti rozvojovej pomoci,
e) projekty spolufinancované v rámci spoloèných medzinárodných programov,
f) podporu programov a projektov národných a medzinárodných rozvojových organizácií.

komisie ani jemu blízka osoba1d) nesmie by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, ani spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om. Èlenom komisie nesmie by ani osoba, ktorá
je zamestnancom iadate¾a alebo zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾
èlenom.

(3) Agentúra po schválení iadosti pod¾a odseku 1 uzatvorí so iadate¾om o dotáciu zmluvu o poskytnutí dotácie.

(3) Podrobnosti o zloení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní iadostí
a kritériá pre vyhodnocovanie iadostí ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Podmienkou poskytnutia dotácie pod¾a odseku 1
je zabezpeèenie spolufinancovania úèelu dotácie na
projekt z vlastných zdrojov iadate¾a do výky 20 %
hodnoty schváleného projektu pri právnických osobách podnikate¾och1b) a 10 % hodnoty schváleného
projektu pri právnických osobách1c) a fyzických osobách podnikate¾och.
(5) Pri realizácii viacroèných projektov oficiálnej rozvojovej pomoci mono dotáciu poskytnú v nieko¾kých
èastiach na úèel jej hospodárneho nakladania.
(6) Výzvu na predloenie programov a projektov pod¾a
odseku 2 zverejòuje agentúra v súlade s prísluným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci na svojom webovom sídle v lehote najmenej jeden mesiac pred
termínom predkladania iadostí. Výzva obsahuje najmä
1. základný cie¾ a kritériá, pod¾a ktorých sa budú
vyhodnocova iadosti, a ich váhu,
2. formulár iadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. spôsob odstraòovania formálnych nedostatkov
iadostí,
6. termín postupu vyhodnocovania iadostí,
7. zloenie komisie,
8. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
(7) Ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o
a) náleitostiach iadosti o dotáciu,
b) náleitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a úèele
dotácie,
c) náleitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov.
§ 10b
Vyhodnocovanie iadostí
(1) iadosti vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia, ktorú zriaïuje ministerstvo. Èlen komisie nesmie
by iadate¾om ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Èlen

(2) Komisia je pri vyhodnocovaní iadostí nezávislá
a vyhodnocuje ich pod¾a kritérií uvedených vo výzve na
predkladanie iadostí, prièom jednotlivé iadosti musia by oèíslované a bez identifikácie iadate¾a.

§ 10c
Zverejòovanie informácií
(1) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu pre
daný rozpoètový rok a predpoklad na nasledujúce
dva roky,
c) vetky schválené iadosti aj so sumami iadaných
a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia,
výky a úèelu dotácie a identifikácie koneèného prijímate¾a dotácie, a to do 30 dní od schválenia iadosti,
d) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti,
e) vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií, ak
ich má ministerstvo k dispozícii,
f) èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2) Ustanovenia osobitného predpisu1e) o obmedzení
prístupu k informáciám nie sú dotknuté..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1e znejú:

1a) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
1b
) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
1c
) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov, zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
1d
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
1e
) § 8 a 13 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorích predpisov..

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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546
ZÁKON
z 9. decembra 2010,
ktorým sa dopåòa zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona
è. 218/2000 Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona
è. 281/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona
è. 34/2002 Z. z., zákona è. 95/2002 Z. z., zákona
è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 150/2004 Z. z., zákona
è. 404/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 336/2005 Z. z., zákona è. 118/2006 Z. z., zákona
è. 188/2006 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 379/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z. a zákona è. 129/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 47a
Úèinnos povinne zverejòovaných zmlúv
(1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy,
zmluva je úèinná dòom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
(2) Úèastníci si môu dohodnú, e zmluva nadobúda
úèinnos neskôr po jej zverejnení.
(3) Zmluva uzavretá na úèely odstránenia následkov
mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej ivot,
zdravie, majetok alebo ivotné prostredie, je úèinná bez
zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia úèinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa
pod¾a osobitného zákona nesprístupòuje.
(4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo
od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnos vyaduje sú-

hlas prísluného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, e
k uzavretiu zmluvy nedolo..
2. Doterají text § 490 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak zákon neustanovuje inak, neplatné je ustanovenie zmluvy pod¾a § 47a, pod¾a ktorého zmluva uzavretá na dobu urèitú trvá aj po uplynutí tejto doby..
3. Za § 582 sa vkladá § 582a, ktorý znie:
§ 582a
Ustanovenia zmluvy pod¾a § 47a dojednanej na dobu
neurèitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretritú
alebo opakovanú èinnos, alebo záväzok zdra sa urèitej èinnosti alebo strpie urèitú èinnos, ktoré vyluèujú
monos vypoveda zmluvu, sú neplatné. Rovnako sú
neplatné ustanovenia zmluvy pod¾a prvej vety, ktoré
umoòujú zmluvu vypoveda v lehote dlhej, ako je
uvedená v § 582 ods. 1; to neplatí, ak zákon ustanovuje
dlhiu výpovednú lehotu..
4. § 853 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ustanovenia § 47a, § 490 ods. 2, § 582a a § 879n
sa pouijú bez oh¾adu na právo, ktoré je inak pod¾a
predpisov medzinárodného práva súkromného rozhodným pre zmluvu..
5. V deviatej èasti sa za estnástu hlavu vkladá sedemnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
SEDEMNÁSTA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA
K ÚPRAVÁM ÚÈINNÝM OD 1. JANUÁRA 2011
§ 879n
Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú na zmluvu
pod¾a § 47a uzavretú po 1. januári 2011..
Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
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publiky è. 373/1996 Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona
è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 432/2004 Z. z., zákona
è. 315/2005 Z. z., zákona è. 19/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 429/2008 Z. z., zákona
è. 454/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z. a zákona
è. 492/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 263 ods. 1 sa slová 729 a 743 nahrádzajú slovami 729, 743 a 771c.
2. Doterají text § 271 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Informácie oznaèené ako dôverné v zmluve, ktorá
sa má zverejni pod¾a zákona, sa nepovaujú za dôverné pod¾a odseku 1..
3. Za § 768g sa vkladá § 768h, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 768h
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú na zmluvu,
ktorá sa má zverejni pod¾a zákona, uzavretú po 1. januári 2011..
4. Za § 771b sa vkladá § 771c, ktorý znie:
§ 771c
Ustanovenia § 271 ods. 2 a § 768h sa pouijú bez oh¾adu na právo, ktoré je inak pod¾a predpisov medzinárodného práva súkromného rozhodným pre zmluvu..
Èl. III
Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 207/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z. a zákona
è. 145/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
2. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
§ 5a
Povinne zverejòovaná zmluva
(1) Povinne zverejòovaná zmluva je písomná zmluva,
ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo
sa týka pouívania verejných prostriedkov, nakladania
s majetkom tátu, majetkom obce, majetkom vyieho
územného celku alebo majetkom právnických osôb
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zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finanènými prostriedkami Európskej únie.
(2) Ustanovenie povinne zverejòovanej zmluvy, ktoré
obsahuje informáciu, ktorá sa pod¾a tohto zákona nesprístupòuje, sa nezverejòuje.
(3) Povinne zverejòovanou zmluvou nie je
a) sluobná zmluva,7b)
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru,7c)
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich
sprostredkovania,
d) odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informaènej sluby a Vojenského spravodajstva,
f) zmluva, ktorej úèelom je zabezpeèenie ochrany
a bezpeènosti v miestach, kde sa vykonáva väzba
alebo trest odòatia slobody,
g) zmluva, ktorej úèelom je zabezpeèenie potrieb cudzích zastupite¾ských úradov v Slovenskej republike
a zabezpeèenie èinnosti zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky v zahranièí.
(4) Povinne zverejòovaná zmluva, ktorej úèastníkom
je ministerstvo, ostatný ústredný orgán tátnej správy,
verejnoprávna intitúcia alebo nimi zaloená právnická osoba, v ktorej vlastnia väèinu akcií alebo väèinový obchodný podiel alebo ktorú ovládajú väèinovým
podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú
viac ako polovicu èlenov správneho orgánu alebo iného
výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, sa zverejòuje v Centrálnom registri zmlúv (ïalej len register). V registri sa zverejòuje aj zmluva, ktorej úèastníkom je rozpoètová organizácia alebo príspevková
organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými
v prvej vete. Povinná osoba zale bezodkladne Úradu
vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný zoznam povinne zverejòovaných
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky
v elektronickej podobe; register je informaèný systém
verejnej správy.7d)
(5) Povinne zverejòovaná zmluva, ktorej úèastníkom
je iná povinná osoba, ako je uvedená v odseku 4, sa zverejòuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu
uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa
zverejòuje bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)
(6) Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo
dòa uzavretia alebo odo dòa doruèenia súhlasu, ak sa
na jej platnos vyaduje súhlas prísluného orgánu,
môe úèastník poda návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
(7) Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky
vydajú úèastníkovi zmluvy na jeho poiadanie písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy. Ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyaduje
vklad do katastra nehnute¾ností pod¾a osobitného
predpisu,7f) povinná osoba bezodkladne zasiela písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy príslunej správe
katastra.
(8) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba
alebo úèastník zmluvy, podávajúci návrh na zverejne-
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nie pod¾a odseku 6, sú povinní zabezpeèi súlad zverejnenej zmluvy so skutoèným stavom a nesprístupnenie
ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa
pod¾a tohto zákona nesprístupòuje.
§ 5b
(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle
objednávky tovarov a sluieb do desiatich pracovných
dní odo dòa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky
súvisia s povinne zverejòovanou zmluvou, ktorá nadobudla úèinnos pod¾a zákona.7g)
(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle
faktúry na tovary a sluby do desiatich pracovných dní
odo dòa ich doruèenia povinnej osobe, najneskôr vak
do 30 dní odo dòa ich zaplatenia.
(3) Vláda Slovenskej republiky môe nariadením ustanovi objednávky tovarov a sluieb a faktúry za tovary
a sluby, ktoré sa nezverejòujú, a to pod¾a ich hodnoty.

osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo
nakladania s finanènými prostriedkami Európskej
únie,.
4. § 10 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Poruením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy pod¾a § 5a ods. 1..
5. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Ustanovenie písmena a) sa nepouije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky,7a) alebo sa týkajú pouívania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom tátu, majetkom obce, majetkom
vyieho územného celku alebo majetkom právnických
osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finanènými prostriedkami Európskej únie..
6. V § 22b sa v prvej a druhej vete slová ods. 8 nahrádzajú slovami ods. 7.
7. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:

(4) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na povinnú osobu pod¾a § 5a ods. 3 písm. e)..

§ 22c
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2011

Poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 7g znejú:

7a) § 2 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b
) § 27 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7c
) § 42 a 223 Zákonníka práce.
7d
) § 2 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 570/2009 Z. z.
7e
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorích predpisov.
7f
) § 28 zákona 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.
7g
) § 47a Obèianskeho zákonníka..

3. V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa
týka pouívania verejných prostriedkov, nakladania
s majetkom tátu, majetkom obce, majetkom vyieho územného celku alebo majetkom právnických
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(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú na povinne
zverejòovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, na
objednávku tovarov a sluieb vyhotovenú po 1. januári
2011 a na faktúru doruèenú alebo zaplatenú po 1. januári 2011.
(2) Povinne zverejòovanou zmluvou pod¾a § 5a nie je
do 31. júla 2011 zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.30).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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547
ZÁKON
z 10. decembra 2010
o zaèlenení elezniènej polície do Policajného zboru
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
eleznièná polícia sa zaèleòuje do Policajného zboru.
§2
(1) Prísluníci elezniènej polície sa stávajú prísluníkmi Policajného zboru; ich sluobný pomer pod¾a
osobitného predpisu1) sa zachováva.
(2) Sluobná prísaha zloená prísluníkom elezniènej polície sa povauje za sluobnú prísahu prísluníka
Policajného zboru.
(3) Zachovanie sluobného pomeru zakladá prísluníkovi elezniènej polície nárok na zaradenie do druhu
tátnej sluby, v ktorej bol do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona zaradený, ak ïalej nie je ustanovené
inak.
(4) Prísluník elezniènej polície v stálej tátnej
slube, ktorý nespåòa kvalifikaèné predpoklady na
funkciu, do ktorej má by ustanovený v Policajnom zbore, sa zaradí do prípravnej tátnej sluby, a to najdlhie
do ich splnenia.
§3
(1) Konania vo veciach sluobného pomeru prísluníkov elezniènej polície a konania o opravných prostriedkoch vo veciach sluobného pomeru prísluníkov
elezniènej polície zaèaté pod¾a osobitného predpisu1)
pred 1. januárom 2011 sa dokonèia pod¾a osobitného
predpisu1) ako konania vo veciach sluobného pomeru
prísluníkov Policajného zboru a konania o opravných
prostriedkoch vo veciach sluobného pomeru prísluníkov Policajného zboru.
(2) Ak sa v iných veobecne záväzných právnych
predpisoch pouívajú slová eleznièná polícia alebo
prísluník elezniènej polície, rozumie sa tým Policajný zbor alebo prísluník Policajného zboru.
§4
Zruujúsa:
1. zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení
1

zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 513/2002 Z. z.,
zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 142/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z. a zákona è. 60/2010 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 143/1996 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti preukazovania príslunosti
vojakov v èinnej slube eleznièného vojska na plnenie
úloh elezniènej polície Slovenskej republiky,
3. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 260/2010 Z. z. o podrobnostiach o sluobnej rovnoate elezniènej polície a jej vyobrazení,
4. výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. júna 1998 è. 538/M-98,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície (oznámenie è. 208/1998 Z. z.) v znení
výnosu Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky z 31. marca 2006 è. 918/M-2006
(oznámenie è. 183/2006 Z. z.).
Èl. II
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z. a zákona è. 224/2010 Z. z. sa mení
takto:
V § 128 ods. 3 písm. c) sa vypúajú slová elezniènej polície,.
Èl. III
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zá-

) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej
stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
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kona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z. a zákona
è. 346/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V § 10 ods. 8 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
2. V § 72 ods. 6 a § 73 ods. 3 sa vypúajú slová
elezniènej polície,.
3. V § 85 ods. 2 sa vypúajú slová útvaru elezniènej polície,.
4. V § 103 ods. 2 sa za slovami Vojenskej polície vypúa èiarka a slová elezniènej polície.
5. V § 110 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová a elezniènú políciu.
Èl. IV
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 139/1982 Zb., zákona
è. 103/1990 Zb., zákona è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 286/1996 Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z.,
zákona è. 175/1999 Z. z., zákona è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona
è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 540/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 118/2010 Z. z. a zákona
è. 145/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 139b ods. 10 sa vypúajú slová elezniènej polície,.
Èl. V
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
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è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z. a zákona
è. 433/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 52 znie:
§ 52
(1) Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.
(2) Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky
a) spáchané poruením veobecne záväzných právnych predpisov o bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky,
b) ak tak ustanovuje osobitný zákon..
2. V § 58 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
3. V § 58 ods. 4 písm. c) sa za slovo premávky vkladá èiarka a slová priestupky proti bezpeènosti a plynulosti elezniènej dopravy.
4. V § 58 ods. 4 sa slová b) a f) nahrádzajú slovami
b) a e).
5. V § 86 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno f).
Èl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
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è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.,
zákona è. 495/2009 Z. z. a zákona è. 594/2009 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenami q), r) a s) ktoré
znejú:
q) dohliada na bezpeènos a plynulos elezniènej dopravy v obvode eleznièných dráh,
r) podie¾a sa na zisovaní a objasòovaní príèin ohrozovania bezpeènosti a plynulosti elezniènej dopravy
v obvode eleznièných dráh,
s) spolupôsobí pri zabezpeèovaní bezpeènosti elezniènej prepravy jadrových materiálov, peciálnych materiálov a zariadení2c) v súèinnosti s prepravcom
a dopravcom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2c znie:

2c) Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

2. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová slubu justiènej
polície, a za slová slubu dopravnej polície, sa vkladajú slová slubu elezniènej polície,.
3. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje
bezpeènos a plynulos elezniènej dopravy..
4. Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 33
Oprávnenia pri zaisovaní bezpeènosti a plynulosti
elezniènej dopravy
(1) Pri zaisovaní bezpeènosti a plynulosti elezniènej
dopravy je policajt v obvode eleznièných dráh oprávnený
a) kontrolova v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenos vstupu a výstupu osôb, ich
batoiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov
a ich náklad,
b) prikáza kadému, kto sa v obvode eleznièných
dráh zdriava neoprávnene, aby miesto v obvode
eleznièných dráh opustil,
c) presvedèi sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich z trestnej èinnosti alebo súvisiacich s trestnou èinnosou
alebo súvisiacich so spáchaním priestupku, èi zásielka alebo vec nie je v dopravných prostriedkoch,
prípadne v eleznièných dopravných prostriedkoch
a v iných priestoroch v obvode eleznièných dráh,
d) vykona prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných listín, zisova druh a mnostvo tovaru a ïalie
skutoènosti potrebné na posúdenie, èi sa preprava
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tovaru po eleznièných dráhach uskutoèòuje v súlade s prepravným poriadkom a s tarifou,
e) vykona v obvode eleznièných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú prehliadku zamestnancov elezníc Slovenskej republiky
a zamestnancov dopravcov,12a) ich batoín a dopravných prostriedkov v prípade odôvodneného podozrenia, e zamestnanec u seba, v batoine alebo v dopravnom prostriedku ukrýva veci pochádzajúce zo
zásielky alebo z majetku cestujúcich,
f) vylúèi zo elezniènej prepravy osoby a veci, ktorých
preprava je prepravným poriadkom na elezniènej
dráhe vylúèená alebo ktoré mono prepravova len
za osobitných podmienok, a tieto podmienky nie sú
splnené.
(2) Urèený policajt je pri plnení úloh pod¾a tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravova vlakmi, a to
aj vlakmi urèenými výluène na medzinárodnú prepravu, miestenkovými vlakmi vrátane prepravy sluobného psa, na jazdu na stanoviti osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, v sluobnom vozni a v nákladnom vlaku,
ako aj bezplatne pouíva oznamovacie zariadenia
elezníc Slovenskej republiky12b) a eleznièných spoloèností.
(3) Policajt je pri plnení úloh pod¾a tohto zákona
oprávnený vstupova do vyhradených priestorov objektov a zariadení, do dopravných prostriedkov a ostatných priestorov v obvode eleznièných dráh.
(4) Oprávnenia pod¾a odsekov 2 a 3 sa rovnako
vzahujú aj na prísluníkov Vojenskej polície a Zboru
väzenskej a justiènej stráe, ak sú pri policajných opatreniach v obvode eleznièných dráh zaradení do spoloèného výkonu sluby s policajtmi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) § 6 ods. 1 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
12b
) Písmeno g) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky..

5. V poznámkach pod èiarou k odkazom 18d a 28k sa
vypúajú slová: zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej
polícii v znení neskorích predpisov,.
6. V § 51 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) zabránil nebezpeènému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo naruuje bezpeènos alebo plynulos elezniènej dopravy..
7. V § 53 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo nebezpeènému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo naruuje bezpeènos alebo
plynulos elezniènej dopravy.
8. V § 69 ods. 4 sa vypúajú slová elezniènej polícii,.
9. V § 69 ods. 11 sa vypúa písmeno g).
10. V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo k ohrozeniu bezpeènosti elezniènej dopravy.
11. § 76 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) eleznice Slovenskej republiky, dopravcovia
a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú
èinnos v obvode eleznièných dráh, sú povinné vytvára nevyhnutné podmienky na èinnos Policajného zbo-
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ru pri plnení úloh pod¾a tohto zákona a prerokúva
s ním opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpeènosti a plynulosti elezniènej dopravy, zvýenej
ochrany objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpeènosti osôb..
12. Za § 82 sa vkladá § 82aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èiastka 197

a vypúajú sa slová a prísluníkov elezniènej polície.
3. V § 1 ods. 3 sa za slovom úradu èiarka nahrádza
slovom a a vypúajú sa slová a prísluník elezniènej polície.

§ 82aa

4. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slovom sluba èiarka
nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a eleznièná
polícia.

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2011

5. V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúajú slová a útvar
elezniènej polície.

(1) Sluobná rovnoata, sluobný preukaz a odznak
operatívnej sluby, ktoré eleznièná polícia pouívala
do 31. decembra 2010, sa do 31. decembra 2015
povaujú za sluobnú rovnoatu Policajného zboru,
sluobný preukaz Policajného zboru a odznak sluby
kriminálnej polície Policajného zboru s tým, e sluobná rovnoata nemusí pri výkone sluobnej èinnosti obsahova menovku policajta.

6. V § 19 ods. 4 sa za slovami Policajného zboru
èiarka nahrádza slovom alebo a vypúajú sa slová
alebo generálny riadite¾ elezniènej polície.

(2) Policajný zbor môe do 31. decembra 2015
pouíva sluobné motorové vozidlá s oznaèením
eleznièná polícia..
Èl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuívaním alkoholických nápojov a o zriaïovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona è. 214/2009 Z. z.
sa mení takto:
V § 5 ods. 1 sa vypúajú slová elezniènej polície
Slovenskej republiky,.
Èl. VIII
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z. a zákona è. 543/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slovom úradu èiarka nahrádza
slovom a a vypúajú sa slová a prísluníkov elezniènej polície.
2. V § 1 ods. 2 sa za slovami (ïalej len prísluník
bezpeènostného úradu) èiarka nahrádza slovom a

7. § 35a sa vypúa.
8. V § 142b ods. 3 sa vypúajú slová alebo v tej
zloke, do ktorej bol preloený pod¾a § 35a,.
9. Za § 287f sa vkladá § 287g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 287g
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2011
(1) Na prísluníka elezniènej polície, ktorý bol do
31. decembra 2010 v stálej tátnej slube a ktorý sa od
1. januára 2011 zaradí do prípravnej tátnej sluby
v Policajnom zbore, sa obmedzenia uvedené v § 4 ods.1,
§ 85 ods. 5 a § 104 ods. 2 a 4 nevzahujú.
(2) Prísluník elezniènej polície sa dòom 1. januára
2011 ustanoví do vo¾nej funkcie v Policajnom zbore
pod¾a § 33.
(3) Prísluníkovi elezniènej polície, ktorý sa od 1. januára 2011 ustanoví do vo¾nej funkcie v Policajnom
zbore s inou náplòou èinnosti, patrí doterají sluobný
plat ete po dobu iestich mesiacov, ak je to pre neho
výhodnejie..
10. V prílohe è. 2 sa vypúa tvrtá èas.
Èl. IX
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z., zákona
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è. 372/2010 Z. z. a zákona è. 403/2010 Z. z. sa mení
takto:

v chránených objektoch alebo na chránených miestach
v pôsobnosti elezniènej polície.

V § 11 písm. c) sa za slovami Policajný zbor vypúa
èiarka a slová elezniènú políciu.

Èl. XIV

Èl. X
Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 567/2005 Z. z., zákona è. 10/2006 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z. a zákona
è. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a j) sa oznaèujú ako písmená h)
a i).
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa vypúa.
Èl. XI
Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 311/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z. a zákona è. 291/2009 Z. z. sa
mení takto:

Zákon è. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, portových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 200/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 3 sa vypúa písmeno p).
Doterajie písmeno q) sa oznaèuje ako písmeno p).
2. V § 10 ods. 6 sa èiarka za slovom úradom nahrádza
slovom a a vypúajú sa slová a elezniènej polícii.
3. V § 11 ods. 6 sa vypúa èiarka za slovom slube
a slová elezniènej polícii.
Èl. XV
Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z. a zákona è. 500/2010 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 2 ods. 4 sa vypúajú slová prísluníkov elezniènej polície.

1. V § 2 ods. 2 sa vypúajú slová eleznièná polícia,.

2. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno g).

2. V § 2 ods. 3 sa vypúajú slová elezniènú políciu,.

Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno g).

Èl. XII

3. V § 13 ods. 4 sa slová § 9 ods. 1 písm. d) a h) nahrádzajú slovami § 9 ods. 1 písm. d) a g).

Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 465/2005 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z. a zákona è. 87/2009 Z. z. sa mení takto:

Èl. XVI

1. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
f) Policajný zbor..

Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010 Z. z.
sa mení takto:

2. V § 11 ods. 4 sa slová obecná polícia, eleznièná
polícia a Policajný zbor Slovenskej republiky nahrádzajú slovami obecná polícia a Policajný zbor.

1. V § 19 ods. 2 sa vypúajú slová alebo elezniènej
polícii.

Èl. XIII
Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
zákona è. 598/2008 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 54 ods. 3 sa slová policajtovi, prísluníkovi Vojenskej polície alebo prísluníkovi elezniènej polície
nahrádzajú slovami policajtovi alebo prísluníkovi Vojenskej polície.
2. V § 84 ods. 3 sa vypúajú slová a prísluník
elezniènej polície.
3. V § 85 ods. 7 sa vypúajú slová a na kontrolu èinnosti vykonávanú prísluníkom elezniènej polície

2. V § 19 ods. 3 sa vypúajú slová alebo elezniènej
polície.
3. V § 84 ods. 3 a § 85 ods. 3 sa slová so elezniènou
políciou nahrádzajú slovami s Policajným zborom.
4. V § 93 ods. 1 sa slová elezniènej polícii nahrádzajú slovami Policajnému zboru.
5. V § 94 ods. 1 a 2 sa vypúajú slová alebo elezniènej polície.
6. V § 94 ods. 3 sa za slovami Policajnému zboru vypúa èiarka a slová elezniènej polícii.
7. V § 96 ods. 3 sa vypúa èiarka za slovom zbor
a slová eleznièná polícia.
8. V § 99 ods. 3 sa vypúajú slová elezniènej polícii a.
9. V § 108 ods. 1 písm. g) sa slová elezniènej polície
nahrádzajú slovami prísluníkov Policajného zboru.
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10. V § 108 odsek 4 znie:
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva bezpeènostný orgán, a ak boli spáchané v obvode eleznièných
dráh, aj Policajný zbor..
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1. V § 25 ods. 3 sa vypúa èiarka za slovom dozoru
a slová prísluníkovi elezniènej polície.

11. V § 109 ods. 4 písm. d) sa vypúajú slová alebo
elezniènej polície.

2. V § 42 odsek 4 znie:
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva bezpeènostný orgán, a ak boli spáchané v obvode eleznièných
dráh, aj Policajný zbor..

Èl. XVII

3. V prílohe è. 5 v bode 4 sa na konci pripájajú tieto
slová: a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010).

Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona è. 433/2010 Z. z. sa mení takto:

Èl. XVIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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548
ZÁKON
z 21. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

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

príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

10. V § 6 ods. 10 prvej vete sa vypúajú slová okrem
daòovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných ivností pod¾a osobitného predpisu,33) ktorý môe uplatni výdavky vo výke 60 %.

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z. a zákona è. 374/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

11. V § 6 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
(16) Ak daòovník v podanom daòovom priznaní za
prísluné zdaòovacie obdobie uplatnil preukázate¾né
daòové výdavky, nemôe ich po uplynutí lehoty na podanie daòového priznania za toto zdaòovacie obdobie
zmeni na výdavky uplatòované spôsobom pod¾a odseku 10. Ak daòovník v podanom daòovom priznaní za
prísluné zdaòovacie obdobie uplatnil výdavky spôsobom pod¾a odseku 10, nemôe ich po uplynutí lehoty
na podanie daòového priznania za toto zdaòovacie obdobie zmeni na preukázate¾né daòové výdavky..

1. V § 1 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) daò z emisných kvót..

Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.

2. V § 2 sa vypúajú písmená u) a v).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a sa vypúa.
3. V § 4 ods. 5 sa slová a d) nahrádzajú slovami a c).
4. V § 4 odsek 6 znie:
(6) Príjem, z ktorého je moné daò vyberanú zrákou
pod¾a § 43 ods. 6 písm. a) a d) povaova za preddavok
na daò, sa zahàòa do základu dane, ak daòovník vyuil
monos odpoèíta daò vyberanú zrákou ako preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7..
5. V § 5 ods. 5 písm. a) sa slovo vrátane nahrádza
slovom okrem a vypúajú sa slová do výky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi15).

Poznámka pod èiarou k odkazu 33 sa vypúa.

Doterají odsek 16 sa oznaèuje ako odsek 17.
12. V § 7 sa vypúa odsek 5.
13. V § 7 ods. 6 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 5.
14. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová písm. a) a e) a j)
nahrádzajú slovami písm. a) a d) a i).
15. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a k) sa oznaèujú ako písmená a) a j).
16. V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová písmena a) alebo c)
nahrádzajú slovami písmena b).
17. V § 9 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová okrem
nehnute¾nosti, na ktorú sa vzahuje oslobodenie od
dane pod¾a písmena a).

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

18. V § 9 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: a obdobné plnenie poskytované zo zahranièia.

7. V § 5 ods. 8 sa vypúa druhá veta.

39) Napríklad zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 201/2008 Z. z. o náhradnom výivnom a o zmene a doplnení
zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 615/2006 Z. z. v znení zákona è. 554/2008 Z. z..

16) § 18 a 33a zákona è. 283/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23d sa vypúajú.
8. V § 5 sa vypúa odsek 9.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Napríklad zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 20 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných

19. Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:

20. V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:
g) pod¾a § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto
príjmov nepresiahne v zdaòovacom období 500 eur,
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prièom ak takto vymedzené príjmy presiahnu
500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad
takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu
dane k celkovým príjmom,.
21. V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:
i) pod¾a § 8 ods. 1 písm. d) a f), ak úhrn týchto príjmov
zníený o výdavok pod¾a § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne
v zdaòovacom období 500 eur; ak takto vymedzený
rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov
presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len
rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daòovník
súèasne dosiahol aj príjmy pod¾a § 6 ods. 3 a § 8
ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane pod¾a
písmena g) a pod¾a tohto písmena, najviac v úhrnnej
výke 500 eur,.
22. V § 9 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová a peòaný príspevok za opatrovanie42).
23. Poznámky pod èiarou k odkazom 42 a 44 znejú:

42) Zákon è. 447/2008 Z. z.
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
43
) Napríklad zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení
dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri
deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení neskorích predpisov, zákon è. 238/1998 Z. z.
o príspevku na pohreb v znení neskorích predpisov, zákon
è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o diea v znení neskorích
predpisov, zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44
) Napríklad zákon è. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorích predpisov, zákon è. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

24. V § 9 ods. 2 písm. i) úvodnej vete sa za slovo
ujmy, vkladajú slová plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej
udalosti,50a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 50a znie:

50a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov..

25. V § 9 ods. 2 písm. v) sa slová predpisu.59) nahrádzajú slovami predpisu.59d).
26. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenami w) a x), ktoré
znejú:
w) príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, vyplácané týmto osobám z osobitných finanèných prostriedkov, ktoré Policajný zbor pouíva na
úhradu výdavkov spojených s vykonávaním
operatívno-pátracej èinnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s pouívaním agenta
a s ochranou svedka,59e)
x) výnosy (príjmy) povinného úèastníka schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva èinnosti pod¾a osobitného predpisu,59g) z predaja emisných kvót bezodplat-
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ne pridelených a zapísaných v rokoch 2011 a 2012
pod¾a osobitného predpisu.59h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 59e a 59h znejú:

59e) § 38a, 39, 39c a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov.
59f
) § 2 písm. g) zákona è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59g
) Príloha è. 1 tabu¾ka A zákona è. 572/2004 Z. z.
59h
) § 9 ods. 8 zákona è. 572/2004 Z. z. v znení zákona
è. 117/2007 Z. z..

27. V § 9 ods. 3 sa slová písm. b), alebo písm. c) nahrádzajú slovami písm. a), alebo písm. b).
28. V § 9 ods. 4 sa slová písm. a) a c) nahrádzajú
slovami písm. a) a b) a slová písm. i) sa nahrádzajú
slovami písm. h).
29. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Základ dane (èiastkový základ dane) zistený
z príjmov pod¾a § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súèet èiastkových základov dane z týchto príjmov sa zniuje o nezdanite¾né èasti základu dane uvedené v odsekoch 2
a 3..
30. V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová platného ivotného minima nahrádzajú slovami ivotného minima39a)
platného k 1. januáru prísluného zdaòovacieho obdobia (ïalej len platné ivotné minimum).
31. V § 11 sa vypúa odsek 4 a odseky 9 a 14.
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
32. V § 11 ods. 7 sa slová nezdanite¾né èasti základu
dane pod¾a odsekov 3 a 4 nahrádzajú slovami nezdanite¾nú èas základu dane pod¾a odseku 3.
33. V § 13 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a)daòovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z èinnosti, na ktorej úèel títo daòovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou èinnosou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z èinností, ktoré sú
podnikaním a príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43,
b) rozpoètových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpoète zriaïovate¾a okrem príjmov,
z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 a okrem príjmov
z prenájmu a z predaja majetku zahrnutého v rozpoète
zriaïovate¾a, ak zriaïovate¾om tejto rozpoètovej organizácie je obec alebo vyí územný celok,.
34. V § 13 ods. 2 písm. f) úvodnej vete sa slová z výnosov podielových listov nahrádzajú slovami výnosy
z majetku v podielovom fonde,74b) príjmy z podielových
listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia).
Poznámka pod èiarou k odkazu 74b znie:

74b) § 55 ods. 2 zákona è. 594/2003 Z. z. v znení zákona
è. 635/2004 Z. z..

35. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) výnosy (príjmy) povinného úèastníka schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva èinnosti pod¾a osobitného predpisu,59g) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v rokoch 2011 a 2012
pod¾a osobitného predpisu.59h).
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36. V § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
3. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôièiek
a z vkladov na vkladných knikách, z vkladov peòaných prostriedkov na bených úètoch a vkladových úètoch, z výnosov z majetku v podielovom fonde,74b) z príjmov z podielových listov dosiahnutých
z ich vyplatenia (vrátenia), z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo tátnych dlhopisov a tátnych pokladnièných poukáok, z výnosov z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladnièných
poukáok, vkladových listov a z iných cenných papierov im na roveò postavených a z derivátov pod¾a
osobitného predpisu,76).
37. V § 16 ods. 1 písm. e) tvrtom bode sa vypúajú
slová nehnute¾ností alebo a slová je aj dopravný
prostriedok vyuívaný sa nahrádzajú slovami sú aj
motorové vozidlá a ostatné dopravné zariadenia uvedené v prílohe è. 1 vyuívané.
38. V § 16 ods. 1 písm. e) sa vypúa piaty bod.
Doterajie body 6 a 9 sa oznaèujú ako body 5 a 8.
39. V § 16 ods. 1 písm. e) piatom bode sa slovo predaja nahrádza slovom prevodu.
40. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) z prevodu, nájomného a z iného vyuitia nehnute¾nosti umiestnenej na území Slovenskej republiky..
41. V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:
a) príjem, pri ktorom vybraním dane zrákou pod¾a § 43
ods. 6 je splnená daòová povinnos alebo pri ktorom
daòovník nevyuil monos odpoèíta daò vybranú
zrákou ako preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7,.
42. V § 17 odsek 4 znie:
(4) Súèasou základu dane je aj príjem, z ktorého
daò vyberanú zrákou pod¾a § 43 ods. 6 písm. a) a d) je
moné povaova za preddavok na daò, pri ktorom daòovník vyuil monos daò vyberanú zrákou odpoèíta
ako preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7. Súèasou základu dane daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou pod¾a § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý na území
Slovenskej republiky podniká prostredníctvom stálej
prevádzkarne a daòovníka s neobmedzenou daòovou
povinnosou pod¾a § 2 písm. d) druhého bodu s výnimkou subjektu nezaloeného alebo nezriadeného na
podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska je aj
výnos z dlhopisov a pokladnièných poukáok..
43. V § 17c ods. 3 písmeno c) znie:
c) zahrnuje goodwill alebo záporný goodwill upravený
pod¾a osobitného predpisu,1) a do jeho úplného zahrnutia, najdlhie poèas siedmich bezprostredne po
sebe nasledujúcich zdaòovacích období, najmenej
vo výke jednej sedminy roène, poènúc zdaòovacím
obdobím, v ktorom nastal rozhodný deò;77c) ak poèas
tohto obdobia
1. sa daòovník zruuje s likvidáciou, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,80b)
2. sa daòovník zruuje bez likvidácie, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu rozhodnému dòu,80b)
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3. je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu
dòu
úèinnosti
vyhlásenia
konkurzu80b) alebo
4. dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dòu nadobudnutia úèinnosti zmluvy o predaji podniku30)
alebo dôjde k nepeòanému vkladu podniku, najneskôr ku dòu splatenia nepeòaného vkladu.80c).
44. V § 17e ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: vykázaný v otváracej súvahe právneho nástupcu neupravený pod¾a osobitného predpisu1).
45. V § 19 ods. 2 písm. c) iestom bode sa slovo predpismi,17) nahrádza slovami predpismi17) okrem cestovných náhrad pod¾a osobitných predpisov,15).
46. V § 19 ods. 2 písmeno d) znie:
d) cestovné náhrady do výky, na ktorú vzniká nárok
pod¾a osobitných predpisov,15) a vreckové pri zahraniènej pracovnej ceste poskytované pod¾a osobitného predpisu,87a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 87a znie:

87a) § 14 zákona è. 283/2002 Z. z..

47. V § 19 ods. 2 písm. e) sa èiarka za slovom prostriedkami nahrádza slovom a, za slovami v tomto mieste
sa vkladá bodkoèiarka a vypúajú sa slová a v súvislosti s èinnosou vykonávanou v zahranièí aj suma do
výky 40 % nároku na stravné pod¾a osobitného predpisu;87).
48. V § 19 ods. 3 písmeno j) znie:
j) miestne dane a miestny poplatok pod¾a osobitného
predpisu90a) a poplatky vzahujúce sa na èinnosti,
z ktorých príjmy podliehajú dani,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 90a znie:

90a) § 2 zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..

49. V § 19 ods. 3 sa písmeno k) dopåòa tretím a tvrtým bodom, ktoré znejú:
3. ak platite¾ dane z pridanej hodnoty má nárok na jej
vrátenie v èlenskom táte Európskej únie, v ktorom
mu boli dodané tovary a sluby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daòovým výdavkom tovar a sluba, ku ktorým sa daò vzahuje, v tom zdaòovacom
období, v ktorom úètuje o nároku na jej vrátenie90b)
spôsobom pod¾a osobitného predpisu1) a ak ide
o daòovníka úètujúceho v sústave jednoduchého
úètovníctva1) alebo o daòovníka, ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11 alebo ods. 14, v tom zdaòovacom období, v ktorom uplatní nárok na jej vrátenie
spôsobom pod¾a osobitného predpisu,90b)
4. ak platite¾ dane z pridanej hodnoty nemá nárok na
jej vrátenie v èlenskom táte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a sluby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daòovým výdavkom tovar
a sluba, ku ktorým sa daò vzahuje, z dôvodu, e
suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výku na jej vrátenie, v tom zdaòovacom období, v ktorom dolo k úhrade tovarov a sluieb,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 90b znie:

90b) § 55f zákona è. 222/2004 Z. z. v znení zákona è. 471/2009 Z. z..
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50. V § 19 ods. 3 písm. l) sa slová osobitného predpisu;35) nahrádzajú slovami osobitného predpisu35) a na
doplnkové dôchodkové sporenie v zahranièí rovnakého
druhu;.
51. Poznámka pod èiarou k odkazu 102 znie:

102) Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných
úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

52. V § 21 sa odsek 2 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) daò z emisných kvót..
53. V § 22 ods. 2 písm. d) a v § 26 ods. 1 sa slová
v prílohe nahrádzajú slovami v prílohe è. 1.
54. V § 22 odsek 7 znie:
(7) Nehmotným majetkom na úèely tohto zákona je
dlhodobý nehmotný majetok pod¾a osobitného predpisu,1) ktorého vstupná cena je vyia ako 2 400 eur a pouite¾nos alebo prevádzkovo-technické funkcie sú
dlhie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného
majetku zaúètovaného právnym nástupcom daòovníka zrueného bez likvidácie vyèleneného z goodwillu
alebo záporného goodwillu pod¾a osobitného predpisu,1)
len pri uplatnení reálnych hodnôt pod¾a § 17c..
Poznámka pod èiarou k odkazu 110 sa vypúa.
55. V § 22 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová:
s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa
zahrnuje do základu dane pod¾a § 17a a 17c.


56. Poznámka pod èiarou k odkazu 118 znie:

118

) § 25 ods. 6 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona
è. 504/2009 Z. z..

57. V § 32 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová alebo je
povinný zvýi základ dane z dôvodu, e neboli splnené
podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu
dane pod¾a § 11 ods. 9 a 11.
58. V § 32 ods. 3 písmeno b) znie:
b) iné druhy zdanite¾ných príjmov pod¾a § 6 a 8 vrátane príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, pri
ktorých daòovník uplatní postup pod¾a § 43 ods. 7..
59. V § 32 ods. 4 písm. d) sa slová Európskych spoloèenstiev alebo ich nahrádzajú slovami Európskej
únie alebo jej.
60. V § 32 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:
Osoba pod¾a osobitného predpisu122aa) a osoba uvedená
v § 49 ods. 4 zahrnie do úhrnu zdanite¾ných príjmov zo
závislej èinnosti zomrelého daòovníka, za ktorého podáva daòové priznanie aj tie zdanite¾né príjmy zo závislej
èinnosti, ktoré zamestnávate¾ zomrelého daòovníka vyplatil osobe, na ktorú prelo právo na tieto príjmy. Ak
budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej èinnosti za
zomrelého daòovníka po podaní daòového priznania,
táto osoba je povinná poda za zomrelého daòovníka dodatoèné daòové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuplatní postup pod¾a osobitného predpisu.146a).
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62. V § 32a ods. 1 písm. a) treom bode sa vypúajú
slová okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j),.
63. V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová ods. 3, 4 a 7 nahrádzajú slovami ods. 3 a 6.
64. V § 35 ods. 7 sa vypúajú slová vrátane dane vybranej pod¾a § 43.
65. V § 37 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová a 4.
66. V § 37 ods. 2 sa vypúa slovo územného.
67. V § 38 ods. 1 sa vypúajú slová uvedené v § 5
ods. 1 písm. i) a v § 6 a 8 a nie je povinný zvýi základ
dane z dôvodu, e neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a § 11
ods. 9 a 11,.
68. V § 38 odsek 4 znie:
(4) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) vykoná výpoèet dane a súèasne prihliadne na zrazené
preddavky na daò, na nezdanite¾nú èas základu dane
na daòovníka pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
na nezdanite¾nú èas základu dane na manelku (manela) pod¾a § 11 ods. 3, na nezdanite¾nú èas základu
dane na daòovníka uvedeného v § 11 ods. 6, na zamestnaneckú prémiu a na daòový bonus, ak zamestnanec
do 15. februára po uplynutí zdaòovacieho obdobia iada o vykonanie roèného zúètovania a podpíe vyhlásenie, ktorého vzor urèí ministerstvo..
69. V § 38 ods. 5 prvá veta znie: Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) vykoná roèné zúètovanie pod¾a
odsekov 1 a 2 na základe údajov o zdanite¾nej mzde
(§ 35 ods. 1), ktoré je povinný vies pod¾a tohto zákona
(§ 39), dokladov preukazujúcich nárok na zníenie základu dane a na daòový bonus a potvrdení o úhrne zúètovaných a vyplatených príjmov zo závislej èinnosti
a o zrazených preddavkoch na daò z týchto príjmov,
o nedoplatku dane z nepeòaných zdanite¾ných príjmov a o priznanom a vyplatenom daòovom bonuse od
vetkých zamestnávate¾ov, ktorí sú platite¾mi
dane.122).
70. V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúa siedmy bod.
71. V § 39 ods. 4 sa vypúajú slová alebo príjmy
uvedené v § 43 ods. 3 písm. j) a slová alebo príjmov
uvedených v § 43 ods. 3 písm. j).
72. V § 39 ods. 9 písm. a) sa vypúajú slová a dani
vyberanej pod¾a § 43.
73. V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Rovnako nemusí poda daòové priznanie daòovník, ak má
príjmy len pod¾a § 13 ods. 2 písm. a) a príjmy, z ktorých
sa daò vyberá pod¾a § 43..

122aa) § 35 Zákonníka práce..

74. V § 42 ods. 5 posledná veta znie:
Ak daòovník existoval vo svojom prvom zdaòovacom
období menej ako tri mesiace, v nasledujúcom zdaòovacom období platí preddavky na daò na toto zdaòovacie obdobie na základe predpokladanej dane uvedenej
v daòovom priznaní..

61. V § 32 ods. 11 , § 32a ods. 1 písm. a) iestom
bode, § 36 ods. 6 písm. c) a § 37 ods. 1 písm. b) sa slová
ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 6.

75. V § 42 ods. 7 posledná veta znie:
Daòovník, ktorý v predchádzajúcom zdaòovacom období vznikol splynutím alebo rozdelením a pri zlúèení,

Poznámka pod èiarou k odkazu 122aa znie:
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platí preddavky na daò do lehoty na podanie daòového
priznania spôsobom a vo výke pod¾a odseku 4 písm. b)
a d)..
76. V § 42 ods. 9 prvej vete sa slová 30 dní nahrádzajú slovami konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho.
77. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Daò z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daòovníkom s obmedzenou daòovou
povinnosou okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daòovníkov (§ 16 ods. 2) sa vyberá zrákou, ak ide o príjmy pod¾a § 16 ods. 1 písm. c), d) a e) prvého, druhého a tvrtého bodu, úroky a iné výnosy
z poskytnutých úverov a pôièiek a z derivátov pod¾a
osobitného predpisu.76).
78. V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová dôchodkový
fond,35) vkladajú slová dôchodkový fond,134a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 134a znie:

134a) § 47 ods. 1 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z..

79. V § 43 ods. 3 písmeno b) znie:
b) výnos z majetku v podielovom fonde,74b) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos z vkladových certifikátov, depozitných
certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je
príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond,66)
doplnkový dôchodkový fond35) a dôchodkový
fond,134a).
80. V § 43 ods. 3 písmeno g) znie:
g) príjmy fondu prevádzky, údrby a opráv,135) ktorými
sú
1. príjmy za prenájom spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, spoloèných nebytových
priestorov, prísluenstva a pri¾ahlého pozemku
vrátane prijatých sankèných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom,
2. zmluvné pokuty a úroky z omekania vzniknuté
pouitím prostriedkov tohto fondu,
3. príjmy z predaja spoloèných nebytových priestorov, spoloèných èastí domu alebo spoloèných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome nedohodli inak,.
81. V § 43 ods. 3 písmeno i) znie:
i) výnos z dlhopisov a pokladnièných poukáok, ak
plynie fyzickej osobe, daòovníkovi nezaloenému
alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2),
Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
Národnej banke Slovenska, daòovníkovi s obmedzenou daòovou povinnosou pod¾a § 2 písm. e) tretieho
bodu, ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom stálej prevádzkarne,.
82. V § 43 ods. 3 sa vypúajú písmená j) a k).
Doterajie písmená l) a m) sa oznaèujú ako písmená j) a k).
83. V § 43 ods. 4 sa slová odseku 5 alebo 9 nahrádzajú slovami odseku 5, 9 alebo odseku 10..
84. V § 43 ods. 5 sa vypúa písmeno c).
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Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
85. V § 43 ods. 5 písm. c) sa slová 40 % nahrádzajú
slovami zníený o výdavok vo výke ustanoveného percenta pre tento príjem pod¾a § 6 ods. 10.
86. V § 43 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Daòová povinnos daòovníka, ak ide o príjmy,
z ktorých sa daò vyberá zrákou, sa povauje za splnenú riadnym vykonaním zráky dane. Daò vyberanú
zrákou je moné povaova za preddavok na daò, ak
bola vybraná z
a) príjmov pod¾a § 16 ods. 1 písm. d) u daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou,
b) príjmov pod¾a § 16 ods. 1 písm. e) prvého, druhého
a tvrtého bodu, úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov, pôièiek a derivátov pod¾a osobitného predpisu76) a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daòovníka
z èlenského tátu Európskej únie a daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou v ïalích tátoch
tvoriacich Európsky hospodársky priestor,
c) príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daòovníka s neobmedzenou daòovou povinnosou pod¾a § 2 písm. d) okrem daòovníka
nezaloeného
alebo
nezriadeného
na
podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska,
d) výnosov z dlhopisov u daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou pod¾a § 2 písm. e) tretieho bodu,
ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká
prostredníctvom stálej prevádzkarne.
(7) Ak sa daòovník pod¾a odseku 6 písm. a) a d) rozhodne daò vyberanú zrákou z príjmov pod¾a odseku 6
písm. a) a d) povaova za preddavok na daò, môe
tento preddavok odpoèíta od dane v daòovom priznaní, prièom, ak suma dane vyberanej zrákou prevyuje
vypoèítanú výku dane daòovníka v daòovom priznaní,
má nárok na vrátenie daòového preplatku;126) rovnako
aj spoloèník verejnej obchodnej spoloènosti alebo komplementár komanditnej spoloènosti si môe odpoèíta
pomernú èas dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoloènosti alebo komanditnej spoloènosti,
a to v rovnakom pomere, v akom sa rozde¾uje èas zisku
pripadajúca na spoloèníka alebo komplementára pod¾a
spoloèenskej zmluvy, inak rovným dielom; manelia,
ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pri ktorých mono odpoèíta daò vyberanú
zrákou ako preddavok, si môu odpoèíta pomernú
èas zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa
zdaòujú tieto príjmy..
87. V § 43 ods. 9 sa slová podielových listov nahrádzajú slovami majetku v podielovom fonde74b).
88. V § 43 odsek 11 znie:
(11) Platite¾ dane122) je povinný zrazenú daò odvies
správcovi dane najneskôr do pätnásteho dòa kadého
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak
správca dane na iados platite¾a dane122) neurèí inak.
Súèasne je platite¾ dane122) povinný predloi správcovi
dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Zráka
dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlnej
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sumy v prospech daòovníka. Za úhradu sa povauje aj
nepeòané plnenie..
89. V § 43 sa vypúa odsek 13.
Doterajie odseky 14 a 15 sa oznaèujú ako odseky 13
a 14.
90. V § 43 odsek 14 znie:
(14) Platite¾om dane122) z výnosov z dlhopisov a pokladnièných poukáok pod¾a odseku 3 písm. i) plynúcich fyzickej osobe, daòovníkovi nezaloenému alebo
nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska a daòovníkovi s obmedzenou daòovou
povinnosou pod¾a § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý na
území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom stálej prevádzkarne, je obchodník s cennými papiermi, ktorý drí finanèné nástroje a peòané prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú..
91. V § 45 ods. 3 písm. a) sa slová Európske spoloèenstvá a ich nahrádzajú slovami Európsku úniu
a jej.
92. V § 45 ods. 4 prvej vete sa slová právnym aktom
Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami právne záväzným aktom Európskej únie.
93. V § 46 sa slová § 11 ods. 7 nahrádzajú slovami
§ 11 ods. 6 a na konci sa pripája táto veta: Daò sa neplatí, ak daò na úhradu vypoèítaná v daòovom priznaní
nepresiahne sumu 3,32 eur..
94. § 50 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Ak pri vykonávaní daòovej kontroly pod¾a osobitného predpisu82) alebo pri miestnom zisovaní pod¾a
osobitného predpisu146ab) zistí miestne prísluný správca dane u daòovníka pod¾a odseku 1 písm. b) poruenie
podmienok pod¾a odseku 1 písm. b) a § 52i ods. 2 a 3,
uloí rozhodnutím tomuto daòovníkovi zaplati sumu
vo výke rozdielu medzi sumou podielu zaplatenej dane
uvedenou vo vyhlásení pod¾a odseku 3 a sumou podielu zaplatenej dane, ktorú bol oprávnený uvies vo
vyhlásení (ïalej len rozdiel). Proti tomuto rozhodnutiu sa mono odvola. Odo dòa nasledujúceho po dni
poukázania podielu zaplatenej dane prijímate¾ovi a do
dòa zaplatenia rozdielu správca dane vyrubí daòovníkovi z rozdielu sankèný úrok vo výke tvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deò poukázania podielu zaplatenej dane; ak
tvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpoète sankèného úroku sa namiesto tvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije roèná
úroková sadzba 15 %. Ak daòovník pod¾a odseku 1
písm. b) zistí, e vo vyhlásení uviedol vyiu sumu podielu zaplatenej dane ako bol oprávnený pod¾a odseku
1 písm. b) a § 52i ods. 2 a 3, oznámi túto skutoènos
správcovi dane v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa
toto zistenie týka a v rovnakej lehote tento rozdiel aj zaplatí, prièom odo dòa nasledujúceho po dni poukázania podielu zaplatenej dane prijímate¾ovi a do dòa zaplatenia rozdielu správca dane vyrubí daòovníkovi
z rozdielu sankèný úrok vo výke dvojnásobku základ-

Èiastka 197

nej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deò poukázania podielu zaplatenej dane; ak
dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky nedosiahne 7,5 %, pri výpoète sankèného úroku sa namiesto dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pouije roèná
úroková sadzba 7,5 %. Sankèný úrok sa poèíta najdlhie za tyri roky omekania s platbou rozdielu. Sankèný úrok nemono vyrubi, ak uplynulo pä rokov od
konca roka, v ktorom mal daòovník rozdiel zaplati..
Poznámka pod èiarou k odkazu 146ab znie:

146ab) § 14 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov..

95. Za § 51 sa vkladá § 51b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 51b
Daò z emisných kvót
(1) Na úèely dane z emisných kvót sa rozumie
a) daòovníkom povinný úèastník schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva èinnosti pod¾a osobitného
predpisu,59g) alebo bol takýmto úèastníkom len èas
prísluného kalendárneho roka,
b) zapísanými emisnými kvótami kvóty skleníkových
plynov bezodplatne pridelené a zapísané pod¾a osobitného predpisu59h) daòovníkovi v príslunom kalendárnom roku vrátane emisných kvót nadobudnutých od iného daòovníka z dôvodu kúpy podniku
alebo jeho èasti, nepeòaného vkladu podniku alebo
jeho èasti, zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoloèností alebo drustiev, ktoré tento
iný daòovník nadobudol bezodplatne pod¾a osobitného predpisu59h) v príslunom kalendárnom roku,
c) spotrebovanými emisnými kvótami kvóty skleníkových
plynov
odovzdané
pod¾a
osobitného
predpisu146ac) daòovníkom za prísluný kalendárny
rok zo zapísaných emisných kvót v príslunom kalendárnom roku,
d) prevedenými emisnými kvótami kvóty skleníkových
plynov prevedené pod¾a osobitného predpisu146ad)
daòovníkom v príslunom kalendárnom roku zo zapísaných emisných kvót v príslunom kalendárnom
roku s výnimkou emisných kvót prevedených inému
daòovníkovi z dôvodu predaja podniku alebo jeho
èasti, nepeòaného vkladu podniku alebo jeho èasti,
zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných
spoloèností alebo drustiev,
e) nespotrebovanými emisnými kvótami za prísluný
kalendárny rok zapísané emisné kvóty v príslunom
kalendárnom roku zníené o spotrebované emisné
kvóty za prísluný kalendárny rok, o úsporu spotrebovaných emisných kvót dosiahnutú z dôvodu investovania daòovníka do technológií, ktorých úèelom je zníenie mnostva emisií vypustených do
ovzduia, a o prevedené emisné kvóty v príslunom
kalendárnom roku; za nespotrebované emisné kvóty
sa nepovaujú emisné kvóty zo zapísaných emisných kvót v príslunom kalendárnom roku, ktoré
boli prevedené inému daòovníkovi z dôvodu predaja
podniku alebo jeho èasti, nepeòaného vkladu pod-
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niku alebo jeho èasti, zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoloèností alebo drustiev.

(13) Na správu dane z emisných kvót sa vzahujú
ustanovenia osobitného predpisu.128).

(2) Predmetom dane z emisných kvót sú zapísané
emisné kvóty v rokoch 2011 a 2012.

Poznámky pod èiarou k odkazom 146ac a 146ad znejú:

(3) Základ dane z emisných kvót sa zistí ako súèet
násobkov prevedených emisných kvót v jednotlivých
kalendárnych mesiacoch a priemernej trhovej ceny
emisných kvót za kalendárny mesiac predchádzajúci
mesiacu, v ktorom sa uskutoènil ich prevod, a násobku
nespotrebovaných emisných kvót a priemernej trhovej
ceny emisných kvót za prísluný kalendárny rok.
(4) Daòovník, ktorý sa poèas kalendárneho roka
zruuje bez likvidácie, vyèísli základ dane z emisných
kvót ako súèet násobkov prevedených emisných kvót
v jednotlivých kalendárnych mesiacoch a priemernej
trhovej ceny emisných kvót za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa uskutoènil ich prevod.
(5) Sadzba dane z emisných kvót je 80 % zo základu
dane z emisných kvót pod¾a odsekov 3 a 4.
(6) Daòovník podáva daòové priznanie na daò
z emisných kvót miestne príslunému správcovi dane
za prísluný kalendárny rok v lehote do 30. júna po
skonèení prísluného kalendárneho roka. Daò z emisných kvót je splatná v lehote na podanie daòového priznania na daò z emisných kvót.
(7) Daòovník, ktorý sa poèas kalendárneho roka
zruuje bez likvidácie, je povinný poda daòové priznanie na daò z emisných kvót za èas kalendárneho roka
skonèenú ku dòu pod¾a osobitného predpisu,77c) a to
v lehote do troch kalendárnych mesiacov od tohto dòa.
(8) Daòovník platí polroèné preddavky na daò
z emisných kvót na rok 2011 vo výke jednej polovice
predpokladanej dane, a to v lehote do 30. júna 2011
a do 31. decembra 2011. Predpokladanú daò vypoèíta
sadzbou dane pod¾a odseku 5 zo sumy vyèíslenej ako
násobok priemernej trhovej ceny emisných kvót za rok
2010 a zapísaných emisných kvót na rok 2011 zníených o skutoène spotrebované emisné kvóty v roku
2010.
(9) Daòovník platí polroèné preddavky na daò
z emisných kvót na rok 2012 vo výke jednej polovice
daòovej povinnosti vypoèítanej v daòovom priznaní na
daò z emisných kvót podanom za rok 2011, a to v lehote
do 30. júna 2012 a do 31. decembra 2012.
(10) Ak zaplatené preddavky na daò z emisných kvót
sú niie ako daò z emisných kvót vypoèítaná v daòovom priznaní na daò z emisných kvót, daòovník je povinný zaplati rozdiel v lehote na podanie daòového priznania pod¾a odsekov 6 a 7. Ak zaplatené preddavky na
daò z emisných kvót sú vyie ako daò z emisných kvót
vypoèítaná v daòovom priznaní na daò z emisných
kvót, rozdiel sa povauje za daòový preplatok pod¾a
osobitného predpisu.126)
(11) Daò z emisných kvót sa zaokrúh¾uje na celé eurá
nahor.
(12) Priemerné ceny emisných kvót za jednotlivé mesiace a kalendárne roky zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

146ac) § 13 ods. 1 písm. b) zákona è. 572/2004 Z. z. v znení zákona
è. 117/2007 Z. z.
146ad
) § 12 ods. 1 zákona è. 572/2004 Z. z..

96. V § 52a sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
97. Za § 52i sa vkladá § 52j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52j
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2011
(1) Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. a) predpisu úèinného od 1. januára 2011 sa pouije pri zahraniènej pracovnej ceste, na ktorú bol zamestnanec vyslaný po
31. decembri 2010.
(2) Oslobodenie príjmu pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), i) a j)
predpisu úèinného do 31. decembra 2010 sa pouije na
príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do
31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol
obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po
31. decembri 2010 sa pouije § 9 predpisu úèinného do
31. decembra 2010.
(3) Na uplatnenie § 11 ods. 1 a 4 a odseku 9 za zdaòovacie obdobie roku 2010 a predchádzajúce zdaòovacie obdobia sa pouijú ustanovenia predpisu úèinného
do 31. decembra 2010.
(4) Ustanovenie o poruení podmienok pod¾a § 5
ods. 9 predpisu úèinného do 31. decembra 2010 sa pouije aj pri poruení podmienok po 31. decembri 2010.
(5) Ustanovenie § 17c ods. 3 písm. c) predpisu úèinného od 1. januára 2011 sa pouije na goodwill alebo
záporný goodwill vykázaný u právneho nástupcu pri
zlúèení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoloèností alebo drustiev, u ktorých nastal rozhodný deò77c)
po 31. decembri 2010.
(6) Ustanovenie § 22 ods. 7 predpisu úèinného od
1. januára 2011 sa pouije na nehmotný majetok uvedený do uívania po 31. decembri 2010.
(7) Ustanovenie § 43 predpisu úèinného do 31. decembra 2010 sa pouije na zdaòovanie príjmov zo závislej èinnosti zúètovaných do 31. decembra 2010 a vyplatených do 31. januára 2011.
(8) Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. x) a § 13 ods. 2
písm. j) predpisu úèinného od 1. januára 2011 sa pouijú na výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v rokoch 2011 a 2012
pod¾a osobitného predpisu59h) plynúce do 31. decembra
2012 povinnému úèastníkovi schémy obchodovania,59f)
ktorý vykonáva èinnosti pod¾a osobitného predpisu.59g)
(9) Ustanovenia § 51b ods. 1 a 12 predpisu úèinného od 1. januára 2011 sa pouijú poslednýkrát pri podávaní daòového priznania na daò z emisných kvót za
rok 2012.
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(10) Ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c), § 21 ods. 2
písm. l) a § 51b ods. 13 predpisu úèinného od 1. januára 2011 sa uplatnia, ak daòová povinnos k dani
z emisných kvót vznikla do konca roka 2012..
98. V prílohe è. 2 sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
99. V prílohe è. 2 prvý a druhý bod znejú:
1. Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008
o nepriamych daniach z navyovania kapitálu (Ú. v.
EÚ L 46, 21. 2. 2008).
2. Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009
o spoloènom systéme zdaòovania, uplatnite¾nom
pri zluèovaní, rozde¾ovaní, èiastoènom rozde¾ovaní,
prevode aktív a výmene akcií spoloèností rôznych
èlenských tátov a pri premiestnení sídla SE alebo
SCE medzi èlenskými tátmi (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2009)..
Èl. II
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení zákona è. 530/2004 Z. z., zákona è. 81/2005
Z. z., zákona è. 312/2005 Z. z., zákona è. 348/2007
Z. z., zákona è. 475/2008 Z. z. a zákona è. 151/2010
Z. z. sa mení takto:
V § 14 sa slovo patrí nahrádza slovami môe zamestnávate¾ poskytnú a vypúajú sa slová od 5 %.
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Èl. III
Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 117/2007
Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z. a zákona è. 136/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8) Správca registra je povinný vies evidenciu na
úèely dane z emisných kvót pod¾a osobitného predpisu.4c) Spôsob vedenia a rozsah evidencie môe ustanovi veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4c znie:

4c) § 51b zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 548/2010 Z. z..

Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
2. V § 17 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) na úèely dane z emisných kvót pod¾a osobitného
predpisu4c) spôsob vykázania a výpoètu úspory emisií skleníkových plynov v prevádzke dosiahnutú
z dôvodu investovania prevádzkovate¾a do technológií, ktorých úèelom je zníenie mnostva emisií..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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549
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2007 Z. z.,
ktorým sa vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie
do biocídnych výrobkov v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a § 3
ods. 5 zákona è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 15/2006 Z. z. nariaïuje:

ktorým sa vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich
na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 189/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 24/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 33/2010 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 321/2010 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. Príloha è. 1 sa dopåòa bodmi 34 a 36, ktoré znejú:

Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2007 Z. z.,
34. dazomet
tetrahydro-3,5
dimetyl- 1,3,5tiadiazín-2-tión

EC è.: 208-576-7
CAS è.: 533-74-4

960 g/kg

31. júla
2014

31. júla
2022

8

Centrum pri hodnotení iadostí
o autorizáciu výrobku pod¾a § 7 a 9
zákona è. 217/2003 Z. z. a prílohy
è. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej
republiky è. 152/2007 Z. z.
vyhodnotí v prípade potreby pre
konkrétny výrobok tie populácie,
ktoré môu by exponované
výrobkom, a tie monosti pouitia
alebo expozície, ktoré neboli
reprezentatívne posúdené
v hodnotení rizík na úrovni
Európskej únie, a hodnotí akéko¾vek
iné pouitie ako odborné pouitie vo
vonkajích priestoroch na opravné
oetrenie drevených ståpov aplikáciou
granúl.
Podmienky autorizácie:
výrobky autorizované na priemyselné
alebo profesionálne pouitie sa budú
pouíva s pomocou primeraných
osobných ochranných prostriedkov,
ak iadate¾ vo svojej iadosti
o autorizáciu výrobku nepreukáe, e
riziká, ktorým sú exponovaní
priemyselní alebo profesionálni
pouívatelia, je moné zníi na
prijate¾nú úroveò prostredníctvom
iných prostriedkov.
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35.

N,N-dietyl-3metylbenzamid
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970 g/kg

31. júla
2014

31. júla
2022

19

Podmienky autorizácie:
(1) prvotná expozícia ¾udí musí by
pri hodnotení a uplatòovaní
primeraných opatrení na zmiernenie
rizika minimálna; v prípade potreby
aj s pokynmi týkajúcimi sa rozsahu
a frekvencie aplikácie výrobku na
¾udskú pokoku,
(2) na etiketách alebo v kartách
bezpeènostných údajov výrobkov
urèených na aplikáciu na ¾udskú
pokoku, vlasy alebo obleèenie musí
by uvedené, e výrobky nie sú
urèené na pouívanie pre deti
mladie ako tri roky a u detí od troch
do dvanás rokov musí by uvedené,
e sa ich pouívanie obmedzí,
(3) výrobky musia obsahova
prostriedok zabraòujúci ich poitiu.

Neuplatòuje sa

30. apríla
2021

18

Centrum pri hodnotení iadosti
o autorizáciu výrobku pod¾a § 7
a 10 zákona è. 217/2003 Z. z.
a prílohy è. 6 nariadenia vlády
Slovenskej republiky
è. 152/2007 Z. z. vyhodnotí
v prípade potreby pre konkrétny
výrobok tie populácie, ktoré môu
by exponované výrobkom, a tie
monosti pouitia alebo expozície,
ktoré neboli reprezentatívne
posúdené v hodnotení rizík na
úrovni Európskej únie..

N,N-dietyl-3metylbenzamid
EC è.: 205-149-7
CAS è.: 134-62-3

36.

Metoflutrín
RTZ izomér:
2,3,5,6-tetrafluóro4-(metoxymetyl)
benzyl-(1R,3R)-2,2dimetyl-3-(Z)-(prop1-enyl)cyklopropánkarboxylát
EC è.: neuvedené
CAS è.:
240494-71-7
Súèet vetkých
izomérov:
2,3,5,6-tetrafluoro4-(methoxymetyl)
benzyl
(EZ)-(1RS,3RS;1SR,
3SR)-2,2-dimetyl3-prop-1-enylcyklo
propánkarboxylát
EC è.: neuvedené
CAS è.:
240494-70-6

Úèinná
látka musí
spåòa obe
nasledujúce
hodnoty
minimálnej
èistoty:
RTZ izomér:
754 g/kg
Súèet
vetkých
izomérov:
930 g/kg
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2. Slovo Spoloèenstva sa v celom texte nariadenia
vlády nahrádza slovami Európskej únie.
3. Príloha è. 2 sa dopåòa bodmi 36 a 38, ktoré znejú:
36. Smernica Komisie 2010/50/EÚ z 10. augusta
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi dazomet
ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici
(Ú. v. EÚ L 210, 11. 8. 2010).
37. Smernica Komisie 2010/51/EÚ z 11. augusta
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi

N,N-dietyl-3-metylbenzamid ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 211, 12. 8. 2010).
38. Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici
(Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2010)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2011 okrem bodov 34 a 35 prílohy è. 1, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. augusta 2012.

Iveta Radièová v. r.

Èiastka 197

Zbierka zákonov è. 550/2010

Strana 4587

550
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006 Z. z.
o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 32 ods. 3 zákona
è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona
è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2008 Z. z. nariaïuje:
Èl. I

Z. z. o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 506/2008 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 41/2010
Z. z. sa mení takto:
Prílohy è. 3 a 4 znejú:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 384/2006 Z. z.

VÝKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH
ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesaène)
Pracovný
stupeò
1
2
3

Poèet rokov
zapoèítanej praxe
do 5 rokov
od 5 do 10 rokov
nad 10 rokov

Pracovná trieda
1
144,70
151,20
157,50

2
157,00
163,40
170,40

3
169,90
177,40
184,80

4
278,00
290,40
302,10

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 384/2006 Z. z.

VÝKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH
ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeò
1
2
3

Poèet rokov
zapoèítanej praxe
do 5 rokov
od 5 do 10 rokov
nad 10 rokov

Pracovná trieda
1
0,832
0,869
0,905

2
0,902
0,939
0,979

3
0,976
1,020
1,062

4
1,598
1,669
1,736

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

Iveta Radièová v. r.
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