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551
ZÁKON
z 10. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa 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 a ktorým sa mení zákon
è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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 zákona è. 317/2009 Z. z.
a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 332/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúajú slová v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3.
2. V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe,
ktorá iada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby a na základe výberu poskytovate¾a sociálnej
sluby touto fyzickou osobou,
a) poskytne sociálnu slubu, ak je zapísaná do registra
poskytovate¾ov sociálnych sluieb (ïalej len register), alebo
b) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby u poskytovate¾a sociálnej sluby zapísaného do registra.
(3) Vyí územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti
zabezpeèí fyzickej osobe, ktorá iada o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby a na základe výberu poskytovate¾a sociálnej sluby touto fyzickou osobou, poskytovanie sociálnej sluby u poskytovate¾a sociálnej sluby zapísaného do registra..
3. V tretej èasti sa v nadpise prvej hlavy vypúajú
slová poskytovate¾ov sociálnych sluieb.
4. V § 41 odsek 2 znie:
(2) Opatrovate¾skou slubou sa poskytujú úkony
pod¾a prílohy è. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej
posudkovej èinnosti urèuje obec v hodinách alebo pod¾a jednotlivých úkonov pod¾a prílohy è. 4. Minimálny
rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie by nií, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupòu odkázanosti fyzickej osoby posúdený pod¾a prílohy è. 3, ak sa poskytovate¾ sociálnej sluby s prijímate¾om sociálnej sluby
na návrh prijímate¾a sociálnej sluby nedohodne inak
v zmluve o poskytovaní sociálnej sluby..
5. V § 49 odsek 3 znie:
(3) Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej èinnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku,

správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie
(ïalej len doklad poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave) nie starieho
ako es mesiacov, ktoré predloila fyzická osoba, ktorá
iada o posúdenie odkázanosti na sociálnu slubu. Ak
je doklad poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave pod¾a prvej vety na úèely
lekárskej posudkovej èinnosti nedostaèujúci, posudzujúci lekár poiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá iada o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti26) (ïalej len zmluvný lekár), o vypracovanie lekárskeho nálezu, ktorého vzor uvedený v prílohe è. 1 osobitného predpisu11) sa pouije na úèely sociálnych sluieb primerane. Ak je lekársky nález
zmluvného lekára neúplný, posudzujúci lekár poiada
zmluvného lekára o jeho doplnenie..
6. V § 49 ods. 5 sa za slovo vychádza vkladajú slová
z dokladu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave nie starieho ako es
mesiacov, ktorý predloila fyzická osoba, alebo.
7. V § 49 ods. 6 sa za slová môe vychádza aj vkladajú slová z dokladu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave starieho ako
es mesiacov, ktorý predloila fyzická osoba, alebo.
8. § 49 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Odkázanos fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3 sa neposudzuje u fyzickej
osoby, ktorá dovàila dôchodkový vek a o posúdenie odkázanosti na sociálnu slubu v zariadení pre seniorov
iada z iných ványch dôvodov..
9. V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo na základe poverenia obce alebo vyieho územného
celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej
obcou alebo zaloenej obcou, alebo zriadenej vyím
územným celkom, alebo zaloenej vyím územným
celkom.
10. V § 50 odsek 8 znie:
(8) Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na
opatrovate¾skú slubu sa posudzuje aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnos a rozsah odkázanosti pri uskutoèòovaní základných sociálnych aktivít v hodinách alebo pod¾a
jednotlivých úkonov pod¾a prílohy è. 4 èastí II a III..
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11. V § 62 sa vypúajú slová poskytovate¾ov sociálnych sluieb (ïalej len register).
12. V § 71 odsek 6 znie:
(6) Ak obec zabezpeèí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v § 35, 36, 40 a 41 v inej obci alebo
u poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorého zriadila alebo
zaloila iná obec alebo vyí územný celok, v ktorého
územnom obvode sa obec nenachádza, obec uhrádza
inej obci alebo poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorého zriadila alebo zaloila iná obec alebo vyí územný
celok, v ktorého územnom obvode sa obec nenachádza,
ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej sluby uvedené v § 72 ods. 5 zníené
o výku úhrady za sociálnu slubu platenú prijímate¾om sociálnej sluby..
13. V § 71 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Ak vyí územný celok zabezpeèí fyzickej osobe
s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v § 34 a 37 a 39
v obci alebo u poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorého
zriadila alebo zaloila obec alebo iný vyí územný celok, vyí územný celok uhrádza obci alebo poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorého zriadila alebo zaloila
obec alebo iný vyí územný celok, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej
sluby uvedené v § 72 ods. 5 zníené o výku úhrady za
sociálnu slubu platenú prijímate¾om sociálnej sluby.
(8) Ak obec zabezpeèila sociálnu slubu fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode
u poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorý je financovaný
úèelovými dotáciami z Ministerstva financií Slovenskej
republiky, výka ekonomicky oprávnených nákladov,
ktoré je obec povinná uhradi pod¾a § 71 ods. 6, sa zníi
o výku poskytnutej úèelovej dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 9.
14. V § 72 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
15. V § 72 odsek 6 znie:
(6) Prijímate¾ sociálnej sluby neplatí úhradu za
a) tlmoèenie,
b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikaèných technológií,
c) vykonávanie
1. sociálneho poradenstva,
2. pomoci pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
3. sociálnej rehabilitácie,
4. pracovnej terapie..
16. V § 72 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ustanovenie odseku 6 sa neuplatòuje, ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu
slubu s cie¾om dosiahnu zisk..
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8 a
10.
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17. V § 74 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a fyzickej osoby, ktorej sa má poskytova sociálna
sluba bezodkladne pod¾a § 8 ods. 6.
18. V § 75 ods. 13 sa slová pod¾a odsekov 1 a 9 nahrádzajú slovami uvedenej v § 29, 31, 32 a § 34 a 42.
19. V § 75 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý
znie:
(14) Za príslunú obec alebo prísluný vyí územný celok na úèely poskytovania finanèného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby uvedenej
v § 25 a 28, § 33, § 44 a 57 a finanèného príspevku na
prevádzku pecializovaného sociálneho poradenstva
a sociálnej rehabilitácie poskytovaných ako samostatné odborné èinnosti sa povauje obec alebo vyí územný celok pod¾a svojej pôsobnosti, v ktorého územnom
obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej
sluby, bez oh¾adu na trvalý pobyt prijímate¾a sociálnej
sluby..
Doterají odsek 14 sa oznaèuje ako odsek 15.
20. § 75 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Ak prijímate¾ sociálnej sluby platí neverejnému poskytovate¾ovi sociálnych sluieb úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy, výka finanèného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy sa zníi o sumu úhrady za
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy zaplatenú prijímate¾om sociálnej sluby. Ak výka finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy pod¾a prílohy è. 5 je niia, ako
sú ekonomicky oprávnené náklady neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby na poskytovanie pomoci pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy, finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa nezniuje o sumu tohto rozdielu ani vtedy, ak suma tohto rozdielu bola zahrnutá do úhrady
prijímate¾a sociálnej sluby za pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy..
21. § 75 sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) Finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku sa poskytuje neverejnému poskytovate¾ovi pobytovej sociálnej
sluby v plnej výke aj vtedy, ak sa prijímate¾ovi sociálnej sluby poskytuje zdravotná starostlivos v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
alebo prijímate¾ sociálnej sluby sa zdruje na návteve
u svojich príbuzných..
22. § 77 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Do predpokladaných príjmov zo zaplatenej
úhrady alebo skutoèných príjmov zo zaplatenej úhrady
na úèely odsekov 8 a 10 sa nepoèítajú predpokladané
príjmy alebo skutoèné príjmy zo zaplatenej úhrady za
vykonávanie, zabezpeèovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3.
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(12) Do predpokladaných bených výdavkov na úèely
odseku 10 sa nepoèítajú predpokladané bené výdavky
na vykonávanie, zabezpeèovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3..

ta, fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, alebo fyzickú osobu, ktorá je obeou obchodovania s ¾uïmi, nie
je povinný vies evidenciu, ktorej obsahom sú osobné
údaje pod¾a § 94 ods. 4..

23. V § 80 sa písmeno e) dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o diea,.

Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.

24. V § 80 písmeno k) znie:
k) je povinná uhradi ekonomicky oprávnené náklady
pod¾a § 71 ods. 6,.
25. § 80 sa dopåòa písmenom v), ktoré znie:
v) môe poveri právnickú osobu, ktorú zriadila alebo
zaloila, vykonávaním sociálnej posudkovej èinnosti
na úèely vyhotovenia posudku pod¾a písmena d)..
26. V § 81 písm. h) druhom bode, v písmene k) a v písmene u) sa slová pod¾a § 71 ods. 6 nahrádzajú slovami pod¾a § 71 ods. 7 a v § 91 ods. 2 sa za slová § 71
ods. 6 vkladajú slová a § 71 ods. 7.
27. § 81 sa dopåòa písmenom y), ktoré znie:
y) môe poveri právnickú osobu, ktorú zriadil alebo
zaloil, vykonávaním sociálnej posudkovej èinnosti
na úèely vyhotovenia posudku pod¾a písmena c)..
28. V § 84 ods. 14 sa odkazy 30 a 30a oznaèujú ako
odkazy 47a a 47b a poznámky pod èiarou k odkazom 30
a 30a sa oznaèujú ako poznámky pod èiarou k odkazom
47a a 47b.
29. V § 92 ods. 2 sa vypúajú slová na prepravnú
slubu,.
30. V § 92 odsek 8 znie:
(8) Sociálnu slubu uvedenú v § 34 a 41, ktorá sa
poskytuje bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8
ods. 6, mono poskytova aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
slubu..
31. V § 95 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý poskytuje
sociálnu slubu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je
ohrozená sociálnym vylúèením alebo má obmedzenú
schopnos sa spoloèensky zaèleni a samostatne riei
svoje problémy pre svoje ivotné návyky a spôsob ivo-

32. V § 95 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo za jednotlivé úkony opatrovate¾skej sluby pod¾a
prílohy è. 4.
33. V § 95 sa vypúa odsek 7.
34. § 95 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný tvrroène predklada evidenciu prijímate¾ov sociálnej sluby v rozsahu pod¾a § 94 ods. 4 písm. a) a c) obci
alebo vyiemu územnému celku pod¾a ich pôsobnosti..
35. V § 106 ods. 5 sa slová 31. decembra 2010 nahrádzajú slovami 31. decembra 2011.
36. V § 106 ods. 20 sa slová 31. decembra 2010 nahrádzajú slovami 31. decembra 2012.
37. V § 107 ods. 1 sa slová 31. decembra 2010 nahrádzajú slovami 31. decembra 2012.
38. V § 109 ods. 3 a 4 sa slová 31. decembra 2010
nahrádzajú slovami 31. decembra 2011.
Èl. II
Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 65 ods. 22 sa slová k 31. decembru 2008 nahrádzajú slovami k 31. decembru 2010, slová po 31. decembri 2008 sa nahrádzajú slovami po 31. decembri
2010 a slová do 31. decembra 2010 sa nahrádzajú
slovami do 31. decembra 2011.
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2011,
okrem tridsiateho piateho a tridsiateho ôsmeho bodu
v èl. I a èl. II, ktoré nadobúdajú úèinnos 30. decembra
2010.

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

Èiastka 198

Zbierka zákonov è. 552/2010

Strana 4593

552
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 9
ods. 32 zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 533/2005 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového
bezdrevného papiera bez optických zjasòovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlaè kontrolnej známky,
ktorý obsahuje minimálne dva druhy ochranných vlákien, z ktorých jeden druh je kontrolovate¾ný vo vidite¾nej oblasti spektra a druhý druh je kontrolovate¾ný
v ultrafialovej oblasti spektra.
(2) Kontrolná známka sa vyhotovuje v rozmeroch
20 mm × 44 mm a je rozdelená na hlavné pole a vo¾né
polia. Hlavné pole sa nachádza v strednej èasti kontrolnej známky a vo¾né polia, ktoré sú rozmerovo rovnaké,
sa nachádzajú v hornej èasti kontrolnej známky a dolnej èasti kontrolnej známky.
(3) V hlavnom poli je umiestnený
a) tátny znak Slovenskej republiky,
b) text Slovenská republika,
c) èíselný údaj o poète kusov cigariet v spotrebite¾skom
balení cigariet,
d) údaj o dåke jednej cigarety vyjadrený písmenom A
a prísluným èíslom, a to takto:
1. A1 znamená dåku jednej cigarety do 80 mm vrátane,
2. A2 dåku jednej cigarety viac ako 80 mm
do 110 mm vrátane,
3. A3 dåku jednej cigarety viac ako 110 mm
do 140 mm vrátane,
4. A spolu s ïalím èíslom zvýeným o jedna znamená kadých ïalích 30 mm dåky cigarety,

e) znak pre platnos sadzby spotrebnej dane z cigariet
pod¾a § 6 ods. 5 zákona, a to v dolnej èasti.
(4) V kadom vo¾nom poli kontrolnej známky je
umiestnený údaj o
a) registraènom odbernom èísle na odber kontrolných
známok,
b) cene cigariet.
(5) Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlaè tvorená linkovými prvkami (linkovým rastrom), giloovými
ochrannými prvkami, ochranným mikrotextom, prípadne ïalími prvkami ochrany.
(6) Na vyhotovovanie kontrolnej známky sa pouívajú
ceninové farby, certifikované a vyrobené pre tlaè kontrolnej známky, z ktorých najmenej jedna farba je kontrolovate¾ná v ultrafialovej oblasti spektra a jedna farba
je kontrolovate¾ná v infraèervenej oblasti spektra.
§2
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§3
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia cigariet a o jej grafických
prvkoch a údajoch v znení vyhláky è. 645/2007 Z. z.
a vyhláky è. 631/2008 Z. z.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Miklo v. r.

1

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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553
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2010,
ktorou sa ustanovuje vzor daòového priznania, dodatoèného daòového priznania, iadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatoènej iadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 43
ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:
§1
Vzor daòového priznania, dodatoèného daòového
priznania, iadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ïalej len daò) a dodatoènej iadosti
o vrátenie dane je uvedený v prílohe.
§2
Vzor daòového priznania, dodatoèného daòového
priznania, iadosti o vrátenie dane a dodatoènej iadosti

o vrátenie dane pod¾a § 1 sa po prvýkrát pouije za zdaòovacie obdobie zaèínajúce sa 1. januára 2011.
§3
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 618/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor
daòového priznania, dodatoèného daòového priznania,
iadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
a dodatoènej iadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Miklo v. r.
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Príloha k vyhláke è. 553/2010 Z. z.
VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ
Z MINERÁLNEHO OLEJA
podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)
”
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Colný úrad

daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie

žiadosť o vrátenie dane

dodatočná žiadosť o vrátenie dane

Deň

Zdaňovacie obdobie
Mesiac
Rok

2 0

(Vyznačte x)

Počet
2. strán
Počet
3. strán

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja (EČSPDMO)/IČO/rodné číslo (RČ)*

Registračné číslo pre spotrebnú daň

S K
Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane*

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Identifikácia
príslušnej
Variabilný symbol
platby

Špecifický symbol

Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie dane

Meno a priezvisko daňového dlžníka/žiadateľa o vrátenie dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňového dlžníka/
žiadateľa o vrátenie dane*

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.
Dátum

.

.

2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú
žiadosť o vrátenie dane*

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Dátum prijatia

.

.

2 0

Podpis
poverenej
osoby

Odtlačok pečiatky colného úradu

Úradné záznamy colného úradu
SPDMO

* Nehodiace sa prečiarknite.
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EČSPDMO/IČO/RČ*
6.1a1 6.1a2

Minerálny olej podľa paragrafu

Sadzba dane v eurách / 1 000 l
alebo v eurách / 1 000 kg

v pozastavení dane

oslobodeného
od dane podľa

Množstvo minerálneho oleja
z riadka 3

v 1 000 l alebo v 1 000 kg

Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1f2

6.3

6.4

4

§ 10 ods. 1 písm. b) zákona

6

§ 10 ods. 1 písm. c) zákona

7

§ 10 ods. 2 písm. a) až f)
zákona

8

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého
9
sa uplatňuje vrátenie dane (§ 15 zákona)
Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel 10
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]

oslobodeného
od dane podľa

Množstvo minerálneho oleja
z riadka 3

v 1 000 l alebo v 1 000 kg

v pozastavení dane

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1e

6.1f2

6.3

6.4

A

,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1e

,
6.1a1 6.1a2

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1e

1
6.1f1

Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

6.1f1

11

6.1a1 6.1a2

Sadzba dane v eurách / 1 000 l
alebo v eurách / 1 000 kg

6.1b

,

3

5

Minerálny olej podľa paragrafu

6.1a1 6.1a2

A

2

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Daň (+) alebo vrátenie dane(-)
(súčin riadkov 2 a 10)* v eurách

6.1e

1
6.1f1

6.1f2

6.3

6.4

A

6.1f1

3
4
5

§ 10 ods. 1 písm. b) zákona

6

§ 10 ods. 1 písm. c) zákona

7

§ 10 ods. 2 písm. a) až f)
zákona

8

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého
9
sa uplatňuje vrátenie dane (§ 15 zákona)
Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel 10
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]
11

6.1f2

6.3

6.4

A

,

2

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Daň (+) alebo vrátenie dane(-)
(súčin riadkov 2 a 10)* v eurách
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,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,

,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) * v eurách

Slovom v eurách

* Nehodiace sa prečiarknite.
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EČSPDMO/IČO/RČ*
6.1a1

Minerálny olej podľa paragrafu

6.1a2

6.1d1

6.1d2

1

biogénnej látky v minerálnom oleji,
ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje

Množstvo

minerálneho
oleja, z ktorého
vznikla daňová
povinnosť

v 1000 l

v 1000 kg

za príslušný kalendárny
mesiac

2

,

,

kumulatívne od začiatku
kalendárneho roka

3

,

,

biodiesel z množstva
podľa riadku 2 v % objemu

4

biodiesel z množstva
podľa riadku 2

5

biodiesel z množstva
podľa riadku 3

6

bioetanol z množstva
podľa riadku 2 v % objemu

7

bioetyltercbutyletér z množstva
podľa riadku 2 v % objemu

8

bioetanol z množstva
podľa riadku 2

9

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

bioetyltercbutyletér z množstva
10
podľa riadku 2
bioetanol z množstva
podľa riadku 3

11

bioetyltercbutyletér z množstva
12
podľa riadku 3

6.1a1

Minerálny olej podľa paragrafu

biogénnej látky v minerálnom oleji,
ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje

minerálneho
oleja, z ktorého
vznikla daňová
povinnosť

v 1000 l

Množstvo

6.1a2

6.1d1

6.1d2

1
v 1000 kg

za príslušný kalendárny
mesiac

2

,

,

kumulatívne od začiatku
kalendárneho roka

3

,

,

biodiesel z množstva
podľa riadku 2 v % objemu

4

biodiesel z množstva
podľa riadku 2

5

biodiesel z množstva
podľa riadku 3

6

bioetanol z množstva
podľa riadku 2 v % objemu

7

bioetyltercbutyletér z množstva
podľa riadku 2 v % objemu

8

bioetanol z množstva
podľa riadku 2

9

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

bioetyltercbutyletér z množstva
10
podľa riadku 2
bioetanol z množstva
podľa riadku 3

11

bioetyltercbutyletér z množstva
12
podľa riadku 3

* Nehodiace sa prečiarknite.
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554
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e na zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú
elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID), ktoré sa konalo 16. a 20. novembra 2009 v Sofii a 19. a 20. mája
2010 v Berne, boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru
(RID)  dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení
Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláka è. 8/1985 Zb.
v znení oznámenia è. 61/1991 Zb., oznámenia è. 251/1991 Zb., oznámenia è. 34/1997 Z. z., oznámenia è. 15/2001 Z. z.,
oznámenia è. 178/2003 Z. z., oznámenia è. 598/2005 Z. z., oznámenia è. 382/2006 Z. z., oznámenia è. 40/2007 Z. z.,
oznámenia è. 165/2010 Z. z. a oznámenia è. 166/2010 Z. z.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) nadobudnú platnos 1. januára 2011 a týmto dòom nadobudnú platnos aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov k poriadku mono nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
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555
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 8a ods. 2 zákona
è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov vydalo
výnos z 21. decembra 2010 è. 20786//2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo tátneho rozpoètu
obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos upravuje rozsah, podmienky a výku poskytovaných dotácií zo tátneho rozpoètu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2011.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
è. 1/2011.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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