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55
ZÁKON
z 2. februára 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.
a zákona è. 90/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo získavania vkladajú slová tatistických údajov a.
2. V § 2 písm. a) sa za slovo spracúvanie, vkladá
slovo írenie,.
3. V § 2 písm. c) sa vypúajú slová (ïalej len program zisovaní).
4. V § 2 písm. d) sa bodkoèiarka nahrádza èiarkou
a vypúajú sa slová pod¾a periodicity sa tatistické
zisovanie delí na krátkodobé, dlhodobé a neperiodické
tatistické zisovanie,.
5. V § 2 písm. f) sa vypúajú slová (ïalej len dôverný údaj).
6. V § 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová:
a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo
na základe osobitných zákonov,1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej
banke Slovenska v znení neskorích predpisov, zákon
è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov,
zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích
predpisov, zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

7. V § 3 ods. 1 sa doterají odkaz 1 vrátane poznámky
pod èiarou oznaèuje ako odkaz 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov..

8. V § 3 ods. 2 sa za slovo spracúvaní vkladá èiarka
a slovo írení.
9. V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: je kontaktné miesto pre Eu-

rópsku komisiu v rámci európskeho tatistického systému.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Èl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej tatistike a o zruení nariadenia (ES, Euratom) è. 1101/2008 o prenose dôverných tatistických údajov tatistickému úradu Európskych
spoloèenstiev, nariadenia Rady (ES) è. 322/97 o tatistike
Spoloèenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom
o zaloení Výboru pre tatistické programy Európskych spoloèenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009)..

10. V § 6 ods. 4 sa za slovom majetku èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej èinnosti..
11. V § 8 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f)
a g), ktoré znejú:
f) riadi, usmeròuje a dohliada na zber a spracovanie
tatistických údajov na vnútrotátnej úrovni, aby sa
získavanie údajov a informácií pri zabezpeèovaní
tatistických zisovaní a pri získavaní tatistických
údajov a tatistických informácií ministerstvami
a tátnymi organizáciami vykonávalo hospodárne
a bez duplicity,
g) vyjadruje sa k metodike tvorby, obsahu a truktúre
tatistických údajov a tatistických informácií, ktoré ministerstvá a tátne organizácie získavajú pri výkone svojej èinnosti,.
Doterajie písmená f) a p) sa oznaèujú ako písmená h) a r).
12. V § 12 ods. 3 sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorých rozsah a obsah sú povinné
vopred prerokova s úradom.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 38 ods. 1 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácií ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov..

13. V § 13 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá
veta a nová tretia veta, ktoré znejú: Rovnakú povinnos majú právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov.1) Poadované
údaje a informácie sa poskytujú v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe..
14. V § 13 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová prípadne obchodná krajina, a slová merné jednotky, sa nahrádzajú slovami mnostvo v dodatkových merných
jednotkách, tatistická.
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15. V § 13 ods. 2 písm. f) sa nad slová zdravotného
poistenia umiestòuje odkaz 3a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) 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.
Zákon 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..

16. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a j), ktoré
znejú:
g) údaje zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, úrazového poistenia, garanèného
poistenia, poistenia v nezamestnanosti3b) a doplnkového dôchodkového sporenia, najmä údaje o poètoch poistencov a sporite¾ov, platite¾och poistného,
poète a sume dávok a o poberate¾och dávok,
h) údaje z evidencie sociálnych dávok a o poskytovaných sociálnych slubách,3c) najmä údaje o poberate¾och dávok a o ich jednotlivých druhoch,
i) údaje z evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
j) údaje a informácie z katastra nehnute¾ností..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

3b) Napríklad zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 650/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
3c
) Napríklad zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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..

17. V § 13 odsek 3 znie:
(3) Orgány územnej samosprávy a právnické osoby
nimi zriadené alebo zaloené na poiadanie úradu bezplatne poskytnú pre potreby miestnej tatistiky a regionálnej tatistiky údaje a informácie zo svojich informaèných systémov v urèenom termíne, rozsahu
a truktúre..
18. V § 14 písm. a) sa slová o podnikaní fyzickej osoby, ktorá údaje poskytuje nahrádzajú slovami tátnom obèianstve.
19. § 14 sa dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) informaèných a komunikaèných technológiách pouívaných v domácnostiach.3d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3d znie:

3d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 808/2004
z 21. apríla 2004 o tatistikách Spoloèenstva o informaènej
spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv. 2; Ú. v.
EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení..

20. V § 16 druhá veta znie: Obce zabezpeèujú zber
poadovaných údajov a informácií v písomnej podobe
alebo elektronickej podobe na formulároch, ktoré im
zale orgán, ktorý súpis vykonáva alebo im oznámi, kde
bude elektronický formulár na jeho webovom sídle prí-
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stupný; orgán vykonávajúci súpis uhrádza obciam
oprávnené náklady, ktoré im v súvislosti s touto èinnosou vzniknú..
21. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Orgány zabezpeèujúce výkon tátnej tatistiky
sú povinné na vykonanie programom ustanovených
tátnych tatistických zisovaní bezplatne zasla spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo
spravodajskej jednotke oznámi, kde je u nich na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára
a poskytnú spravodajskej jednotke potrebnú metodickú pomoc. Tieto orgány vytvoria na svojom webovom
sídle prístup na podávanie elektronických formulárov.
Podrobnosti o podávaní formulárov elektronickou formou zverejnia na svojom webovom sídle..
22. V § 18 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: na
formulári v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe.
23. V § 20 ods. 1 písm. a) sa nad slovo organizácií
umiestòuje odkaz 6a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 177/2008
z 20. februára 2008, ktorým sa zriaïuje spoloèný rámec pre
registre ekonomických subjektov na tatistické úèely a zruuje nariadenie Rady (EHS) è. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5. 3.
2008), Nariadenie Rady (EHS) è. 696/93 z 15. marca 1993
o tatistických jednotkách na úèely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoloèenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 76, 30. 3. 1993) v platnom znení
a Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov..

24. V § 20 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová (register fariem).
25. V § 20 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) register subjektov zahranièného obchodu.6b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) Èl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 638/2004 z 31. marca 2004 o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní s tovarom medzi èlenskými tátmi a o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 222/2009
z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), èl. 5 a 13 nariadenia Komisie (ES) è. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 638/2004 o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní
s tovarom medzi èlenskými tátmi a ruia sa nariadenia Komisie (ES) è. 1901/2000 a (EHS) è. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343,
19. 11. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 1915/2005
z 24. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2005), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 471/2009 zo
6. mája 2009 o tatistike Spoloèenstva o zahraniènom obchode s neèlenskými krajinami a o zruení nariadenia Rady (ES)
è. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009), nariadenie (ES)
è. 223/2009, zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a § 8 ods. 3 písm. m) a § 9 ods. 3 písm. s) zákona è. 652/2004
Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

26. § 20 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o organizaènej zloke a údaje o skupinách podnikov;6a) ak
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úrad o to poiada, je právnická osoba alebo podnikate¾
povinný údaje potrebné na zápis organizaènej zloky
alebo skupiny podnikov poskytnú..
27. V § 21 ods. 1 sa odkaz 3 nahrádza odkazom 7a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a

 ) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom
zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona
è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov..

28. § 21 odsek 2 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 7b znie:
(2) Do registra organizácií pod¾a odseku 1 sa zapisujú údaje pod¾a osobitných predpisov.7b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b) Èl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) è. 177/2008 a nariadenie Rady
(ES) è. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych úètov spoloèenstve (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 2; Ú. v. ES L 310, 30.11.1996) v platnom
znení..

29. V § 21 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
30. V § 21 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Na aktualizáciu registra organizácií je úrad
oprávnený poiada právnickú osobu alebo podnikate¾a, obec alebo vyí územný celok o oznámenie údajov
a informácií a tieto osoby sú povinné iadosti úradu
v urèenom termíne vyhovie.
(4) Údaje uvedené v registri organizácií, okrem údajov uvedených v odseku 5, sú verejné údaje a mono ich
poskytnú kadému, kto o ne poiada. Orgánom uvedeným v § 31 ods. 1, 2 a 5 sa tieto údaje poskytujú bezplatne, ostatným iadate¾om za odplatu.
(5) Údaje o rodnom èísle, adrese trvalého pobytu
a tátnej príslunosti podnikate¾a a o poète zamestnancov sú neverejné údaje. Mono ich poskytova pod¾a osobitného predpisu.7c) Akéko¾vek ïalie poskytovanie týchto údajov musí výslovne schváli úrad..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7c znie:

7c) Èl. 13 nariadenia (ES) è. 177/2008..

31. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
(1) V registri subjektov zahranièného obchodu sa zapisujú vetky spravodajské jednotky uskutoèòujúce
obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými èlenskými tátmi Európskej únie a ïalie subjekty
uskutoèòujúce obchod s tovarom medzi Slovenskou
republikou a neèlenskými krajinami Európskej únie
pod¾a osobitných predpisov.6b)
(2) Údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými èlenskými tátmi Európskej únie
poskytujú spravodajské jednotky v rámci programu
tátnych tatistických zisovaní v elektronickej podobe
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formou hlásení do systému Intrastat;6b) ochrana poskytnutých
dôverných
tatistických
údajov
o zahraniènom obchode v hláseniach sa riadi osobitným predpisom.7d)
(3) Spravodajská jednotka, ktorej hodnota obchodu
s tovarom medzi Slovenskou republikou a èlenskými
tátmi Európskej únie prevýi hodnotu ustanovenú
osobitným predpisom,7e) oznámi túto skutoènos úradu
najneskôr do desiatich dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7d a 7e znejú:

7d) Èl. 11 nariadenia (ES) è. 638/2004.
7e
) Èl. 8 nariadenia (ES) è. 1982/2004..

32. § 26 znie:
§ 26
Registre uvedené v § 22, 24 a 25a sú neverejné..
33. V § 27 odsek 4 znie:
(4) Organizaèným zlokám bez právnej subjektivity
zriadeným právnickou osobou alebo podnikate¾om
a skupinám podnikov vytvára úrad na úèely ich evidencie osobitnú identifikáciu. Spôsob jej tvorby urèuje
úrad..
34. V § 27 odseky 8 a 10 znejú:
(8) Právnická osoba a podnikate¾, ktorí nemajú pridelené identifikaèné èíslo pod¾a odseku 5 písm. a), b),
d) alebo f), sú povinní písomne nahlási úradu svoj
vznik a ïalie skutoènosti potrebné na pridelenie identifikaèného èísla pre zapísanie do registra organizácií,
a to do desiatich dní od svojho vzniku. Rovnakú povinnos majú, aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených
skutoèností.
(9) Povinnos ustanovenú v odseku 8 môe za právnickú osobu splni jej zakladate¾, zriaïovate¾, obvodný
úrad alebo vyí územný celok na príslunom formulári v písomnej alebo elektronickej podobe.
(10) Podnikate¾ovi vykonávajúcemu podnikate¾skú
èinnos, ktorá nie je ivnosou, pridelí úrad identifikaèné èíslo na základe údajov získaných od právnických
osôb, obcí, vyích územných celkov8a) alebo orgánov
tátnej správy, ktoré pod¾a osobitných zákonov vydávajú doklady o oprávnení na takú èinnos na základe
písomnej alebo elektronickej iadosti podnikate¾a
o pridelenie identifikaèného èísla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

35. V § 27 ods. 11 sa slová fyzickej osobe nahrádzajú slovom podnikate¾ovi.
36. V § 29 ods. 1 sa za slovo obcí vkladá èiarka
a slová predsedovia vyích územných celkov.
37. V § 29 ods. 3 sa slovo pracovného nahrádza slovami pracovného,9a) sluobného9b) a tátnozamestnaneckého9c).

Èiastka 30

Zbierka zákonov è. 55/2010

Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9c znejú:

9a) Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
9b
) Napríklad 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, zákon è. 200/1998
Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 154/2001
Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry
v znení neskorích predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z. o hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov,
zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9c
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

38. V § 30 ods. 3 sa slová do zahranièia nahrádzajú
slovami Európskej komisii, Eurostatu, národným tatistickým úradom èlenských tátov Európskej únie,
Európskej centrálnej banke a centrálnym bankám
èlenských tátov Európskej únie pod¾a osobitného
predpisu9d) a medzinárodným orgánom a organizáciám.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9d znie:

9d

 ) Èl. 21 nariadenia (ES) è. 223/2009..

39. V § 30 ods. 4 sa nad slovo úèely umiestòuje odkaz 9e a za slová právnickým osobám sa vkladajú slová alebo výskumným pracovníkom9f).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9e a 9f znejú:
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45. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
§ 36a
Zruujú sa:
1. Opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky è. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, èíselník a register v oblasti tátnej tatistiky.
2. Opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky è. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam
vybraných priemyselných výrobkov v znení opatrenia
è. 402/1998 Z. z.
3. Opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky è. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia
aktív, bilanèných poloiek, transakcií a ostatných tokov v národných úètoch Slovenskej republiky a Klasifikácia intitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných úètov Slovenskej republiky.
4. Vyhláka Federálneho tatistického úradu
è. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení vyhláky è. 156/1980 Zb.
5. Vyhláka Federálneho tatistického úradu
è. 47/1985 Zb. o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovate¾ov..

9e) Nariadenie Komisie (ES) è. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 322/97 o tatistike
Spoloèenstva so zrete¾om na prístup k dôverným údajom
na výskumné úèely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4;
Ú. v. ES L 133, 18. 5. 2002) v platnom znení.
9f
) Èl. 23 nariadenia (ES) è. 223/2009..

46. Slová program zisovaní alebo dôverný údaj
vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami program tátnych tatistických zisovaní
alebo dôverný tatistický údaj v príslunom tvare.

40. V § 31 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová tatistickému úradu Európskych spoloèenstiev.

Èl. II

41. V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:
a) 3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti
pod¾a § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou
jednotkou,.
42. V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 660 eur.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 540/2001 Z. z.
o tátnej tatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 215/2004 Z. z., zákonom
è. 358/2007 Z. z., zákonom è. 90/2008 Z. z. a týmto zákonom.

43. V § 32 ods. 1 písm. c) sa slová 20 000 Sk nahrádzajú slovami 665 eur.

Èl. III

44. V § 33 ods. 1 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú
slovami 3 320 eur.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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56
ZÁKON
z 3. februára 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 716/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 654/2007 Z. z. a zákona
è. 435/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Súèasou verejného telefónneho automatu je jeho kabína alebo jeho stojan..
2. V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnú dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií alebo prechodu na digitálne pozemské vysielanie, ak tým nebudú dotknuté pravidlá
poskytovania tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu.4a) Na poskytovanie dotácií sa vzahuje osobitný
predpis.4b)
(4) Po schválení iadosti o dotáciu pod¾a odseku 3
ministerstvo uzatvorí s prijímate¾om dotácie zmluvu
o poskytnutí dotácie.
(5) Podrobnosti o náleitostiach iadosti o dotáciu
pod¾a odseku 3 a úèele dotácie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

4a) Èl. 107 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ
C 115, 9. 5. 2008).
Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích
predpisov.
4b
) § 8a 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..

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 9.
3. V § 6 ods. 8 sa slová odseku 3 písm. i) nahrádzajú
slovami odseku 6 písm. i) a slová odsekom 4 sa nahrádzajú slovami odsekom 7.
4 . V § 7 ods. 3 prvá veta znie: Predsedu úradu v jeho
neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je
obsadená, zastupuje podpredseda úradu..
5. V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúajú slová ani pôsobi v ich prospech,.
6. V § 7 ods. 6 písm. c) sa vypúajú slová ani pôsobi v ich prospech alebo neprospech,.

7. V § 7 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo vyhlásením za màtveho.
8. V § 7 ods. 9 písmeno b) znie:
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom trestnom èine alebo bolo trestné stíhanie pre
úmyselný trestný èin podmieneène zastavené alebo
bol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný
z nedbanlivosti na nepodmieneèný trest odòatia slobody,.
9. V § 7 sa vypúa odsek 10.
10. V § 17 ods. 3 sa èíslovka 4 nahrádza èíslovkou
7.
11. V § 26 ods. 2 sa èíslovka 4 nahrádza èíslovkou
7.
12. V § 31 ods. 2 sa èíslovka 4 nahrádza èíslovkou
7.
13. V § 32 ods. 6 a 8 sa èíslovka 4 nahrádza èíslovkou 7.
14. V § 42 ods. 6 sa vypúajú slová na postihnutom
území.
15. V § 42 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: na postihnutom území.
16. V § 50 ods. 6 sa slová § 6 ods. 4 nahrádzajú slovami § 6 ods. 7.
17. V § 50 ods. 8 druhá veta znie: Vybranými údajmi
o úèastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné
meno, údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania
a telefónne èíslo..
18. V § 59 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 12, ktoré znejú:
(11) Podnik je povinný pri tiesòových volaniach poskytnú
a) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením jej telefónneho èísla,
b) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného
mena a sídla, alebo miesta podnikania úèastníka volajúcej stanice.
(12) Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri
ktorom èíslo volajúcej stanice nie je k dispozícii, podnik
poskytne zobrazenie medzinárodného oznaèenia mobilného koncového zariadenia (IMEI)..
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 13.
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19. V § 71 ods. 3 písm. c) sa slová neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným predpisom30a) úèastníkom,
ktorým poskytuje slubu roaming nahrádzajú slovami
nesprístupnil alebo neponúkol eurotarifu alebo SMS
eurotarifu alebo neúètoval maloobchodný poplatok bez
dane z pridanej hodnoty za poskytnutie regulovaného
roamingového volania alebo regulovanej roamingovej
SMS správy alebo nedodral postup pri prechode medzi
tarifami pod¾a osobitného predpisu30a).
V poznámke pod èiarou k odkazu 30a sa citácia Èl. 4
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných
mobilných telefónnych sieach v rámci Spoloèenstva
a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ
L 171, 29. 6. 2007) nahrádza citáciou Èl. 4 a 4b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných
mobilných komunikaèných sieach v rámci Spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 544/2009
z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009).
20. V § 71 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo prenosite¾nos èísla zabezpeèil v rozpore
s podrobnosami, ktoré ustanovil veobecne záväzný
právny predpis (§ 48 ods. 4).
21. V § 71 ods. 3 písmeno l) znie:
l) nezabezpeèil na vlastné náklady, aby informácie získané pri odpoèúvaní a zaznamenávaní prevádzky
v sieach boli zrozumite¾ným spôsobom poskytnuté
orgánu tátu alebo orgánu èinnému v trestnom konaní a pripojil do siete zariadenie uvedené v zozname zariadení, ktoré je zakázané pripája do siete
(§ 56 ods. 1),.
22. V § 71 ods. 3 písm. m) sa slová roamingového volania nahrádzajú slovami regulovaného roamingového volania, regulovanej roamingovej SMS správy a regulovanej dátovej roamingovej sluby.

Strana 339

V poznámke pod èiarou k odkazu 30b sa citácia Èl. 3
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 717/2007 z 27. júna 2007 nahrádza citáciou Èl. 3,
4a a 6a bod 4 nariadenia (ES) è. 717/2007 v znení nariadenia (ES) è. 544/2009.
23. V § 71 sa odsek 3 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) zmenil technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ v rozpore s osobitným predpisom.30ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30ba znie:

30ba) Èl. 4c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 544/2009..

24. V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová neposkytol základnú alebo podrobnejiu informáciu o cenách za
slubu roaming nahrádzajú slovami neposkytol
transparentnú informáciu o regulovaných roamingových slubách alebo nedodral postup pri poskytovaní
regulovaných dátových roamingových sluieb,30c).
V poznámke pod èiarou k odkazu 30c sa citácia Èl. 6
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 717/2007 z 27. júna 2007 nahrádza citáciou Èl. 6
a 6a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 544/2009.
25. V § 71 ods. 5 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: bezplatne neumonil osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informaènej slube, Vojenskému spravodajstvu alebo poverenému orgánu colnej
správy prístup k údajom úèastníka svojej siete (§ 55
ods. 7 písm. b),.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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57
ZÁKON
z 3. februára 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoloèenstva v znení zákona è. 266/2009 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení zákona è. 266/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 úvodná veta znie:
Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia
a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie1a) a prostriedkov tátneho rozpoètu urèených na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ïalej len pomoc)
a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej
únie2) a prostriedkov tátneho rozpoètu urèených na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ïalej len podpora) a v oblasti
ochrany finanèných záujmov Európskej únie (ïalej len
ochrana finanèných záujmov)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 2 znejú:

1a) Èl. 1 nariadenia (ES) è. 1083/2006.
2
) § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka..

2. V § 1 písm. b) druhom bode sa slová riadiaceho orgánu pod¾a § 20 ods. 2 nahrádzajú slovami o schválení iadosti pod¾a § 12 ods. 1.
3. § 1 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) kontrolu projektu..
4. V § 2 úvodnej vete sa vypúa slovo je.
5. V § 2 písm. a) sa na zaèiatok vkladá slovo je a na
konci sa pripájajú tieto slová: alebo na základe rozhodnutia o schválení iadosti pod¾a § 12 ods. 1,.
6. V § 2 písm. b) sa na zaèiatok vkladá slovo sú
a slová z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu sa nahrádzajú slovami a podpory.
7. V § 2 písm. c), d), e), g) a h) sa na zaèiatok vkladá
slovo je a v § 2 písm. i) sa na zaèiatok vkladá slovo
sú.
8. V § 2 písmeno f) znie:
f) sú príspevkom prostriedky poskytované prijímate¾ovi na základe zmluvy alebo na základe rozhodnutia
o schválení iadosti pod¾a § 12 ods. 1 na realizáciu
projektu,.

9. § 2 sa dopåòa písmenami j) a k), ktoré znejú:
j) je kontrolou projektu súhrn èinností riadiaceho orgánu pod¾a osobitného predpisu8a) a pod¾a tohto zákona,
k) je kontrolovaným subjektom prijímate¾, partner
a iná osoba pod¾a § 1 písm. b)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Napríklad èl. 60 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom znení, èl. 13 nariadenia (ES) è. 1828/2006 v znení nariadenia
(ES) è. 846/2009..

10. V § 3 ods. 2 sa slovo pomoci a slovo podpory
nahrádzajú slovom prostriedkov.
11. V § 3 ods. 3 sa slovo podpory nahrádza slovom
prostriedkov.
12. Nadpis druhej èasti znie:
PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV
Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO
ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU,
KOHÉZNEHO FONDU A PROSTRIEDKOV
TÁTNEHO ROZPOÈTU A POSKYTOVANIA
PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU PRE
RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A PROSTRIEDKOV
TÁTNEHO ROZPOÈTU.
13. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí pre
operaèný program Interact,.
14. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) plní ïalie úlohy v oblasti systému riadenia..
15. V § 7 ods. 6 a § 9 ods. 3 sa nad slovo nedostatky
umiestòuje odkaz 32a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) Napríklad èl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom znení, èl. 3 písm. q) nariadenia (ES) è. 1198/2006..

16. V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovom orgánov vypúa bodkoèiarka a slová na vykonávanie doh¾adu sa
vzahuje osobitný predpis41).
17. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Orgán auditu pri plnení úloh pod¾a odseku 2 postupuje pod¾a osobitného predpisu.41).
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 41 znie:

41) Zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

18. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak je
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prijímate¾ a riadiaci orgán tá istá osoba, pomoc a podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení
iadosti, ktoré vydáva tatutárny orgán riadiaceho orgánu; zmluva so iadate¾om pod¾a § 15 sa v tomto prípade neuzatvára..

(11) Riadiaci orgán rozhodnutím zastaví konanie
o iadosti, ak iadate¾ vzal svoju iados spä, zomrel,
bol vyhlásený za màtveho alebo zanikol bez právneho
nástupcu. Rozhodnutie o zastavení konania sa iba vyznaèí v spise..

19. V § 12 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho èas formou
výdavkov pod¾a osobitného predpisu,41a) spôsob výpoètu a výku týchto výdavkov urèí riadiaci orgán vo výzve alebo písomnom vyzvaní.

Doterajie odseky 10 a 15 sa oznaèujú ako odseky
12 a 17.

(5) Pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne iadate¾ovi, ktorý poruil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca pod¾a osobitného predpisu.41b).
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámky pod èiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

41a) Èl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1080/2006 v platnom znení.
Èl. 11 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) è. 1081/2006 v platnom znení.
41b
) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

20. V § 12 ods. 6 sa slová pod¾a § 14 nahrádzajú slovami o iadosti.
21. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) ïalie formálne náleitosti..
22. V § 13 ods. 3 písmeno i) znie:
i) spôsob financovania,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 43 sa vypúa.
23. V § 13 odsek 10 znie:
(10) Na projekty technickej pomoci,44) ve¾ké
projekty45) operaèného programu Doprava a národné
projekty sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 9..
24. V § 14 ods. 5 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) práva a povinnosti prijímate¾a a riadiaceho orgánu
pri realizácii pomoci a podpory na základe rozhodnutia pod¾a § 12 ods. 1,.
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená
h) a i).
25. V § 14 ods. 6 prvá veta znie: iadate¾ môe poda
písomnú iados o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti, ak iadate¾ a riadiaci orgán nie je tá
istá osoba..
26. V § 14 ods. 8 posledná veta znie: tatutárny orgán riadiaceho orgánu môe postupova pod¾a prvej
a druhej vety len do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy iadate¾ovi, ak ide o preskúmanie rozhodnutia
o schválení iadosti, a do dvoch mesiacov od rozhodnutia o neschválení iadosti, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o neschválení iadosti..
27. V § 14 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10
a 11, ktoré znejú:
(10) tatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených prípadoch
zmeni alebo zrui rozhodnutie o schválení iadosti
pod¾a § 12 ods.1.

28. V § 14 odsek 13 znie:
(13) Na projekty technickej pomoci a národné projekty sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 2..
29. V § 14 sa vypúa odsek 14.
Doterajie odseky 15 a 17 sa oznaèujú ako odseky
14 a 16.
30. V § 15 odsek 2 znie:
(2) Riadiaci orgán zale iadate¾ovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola iados schválená v konaní pod¾a
§ 14. V návrhu na uzavretie zmluvy riadiaci orgán urèí
iadate¾ovi lehotu na prijatie návrhu. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dòom uplynutia lehoty, ktorá bola
v návrhu na uzavretie zmluvy urèená na jeho prijatie
alebo doruèením prejavu riadiacemu orgánu o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy od iadate¾a..
31. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Národné projekty
(1) Konanie o iadosti na národné projekty sa zaèína
doruèením iadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania iadate¾a riadiacim orgánom.
(2) iados môe poda iadate¾, ak je jeho projekt zaradený do zoznamu národných projektov, ktorý vedie
riadiaci orgán.
(3) Národným projektom je súhrn aktivít a èinností,
na ktoré sa vzahuje poskytovanie pomoci; tieto aktivity a èinnosti vykonáva osoba pod¾a osobitného
predpisu47) alebo osoba urèená tatutárnym orgánom
riadiaceho orgánu. Národným projektom je aj súhrn
aktivít a èinností, ktoré slúia na overenie predpokladov realizácie národného projektu.
(4) Písomné vyzvanie obsahuje formálne náleitosti,
ktorými sú:
a) názov riadiaceho orgánu, ktorý vyzvanie vydal,
b) kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
c) lehota na predloenie iadosti,
d) ïalie formálne náleitosti.
(5) Písomné vyzvanie obsahuje podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sú:
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos partnera, ak sa partner spolupodie¾a
na realizácii národného projektu,
c) oprávnenos aktivít realizácie národného projektu,
d) oprávnenos výdavkov realizácie národného projektu,
e) oprávnenos miesta realizácie národného projektu,
f) èasová oprávnenos realizácie národného projektu,
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g) kritériá pre výber národných projektov, ktoré zahàòajú
1. hodnotiace kritériá,
2. výberové kritériá,
h) spôsob financovania,
i) ïalie podmienky poskytnutia pomoci.
(6) Riadiaci orgán v konaní o iadosti preverí súlad
predloených dokumentov s osobitnými predpismi46)
a zisuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci uvedených v odseku 5.
(7) Podmienky poskytnutia pomoci uvedené v odseku
5 musí prijímate¾ spåòa poèas platnosti a úèinnosti
zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpi..
32. § 17 sa vypúa.
33. V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 3 veta za bodkoèiarkou
znie: o návrhu zmeny tohto zoznamu informuje riadiaci orgán vládu..
34. § 20 vrátane nadpisu znie:
§ 20
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a prostriedky z rozpoètov iných tátov urèené na financovanie operaèného programu Interact sa v prípade ich
vrátenia vedú na osobitnom úète ministerstva financií;
na tento osobitný úèet sa odvádza aj odvod za poruenie finanènej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami
z rozpoètov èlenských krajín Európskej únie okrem
Slovenskej republiky a prostriedkami z rozpoètov iných
tátov urèenými na financovanie operaèného programu Interact..
39. V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Prijímate¾, ktorým je tátna rozpoètová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operaèného
programu Interact prostredníctvom samostatného mimorozpoètového úètu..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
40. V § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímate¾a pri poskytovaní pomoci z operaèného programu Interact..

Technická pomoc

41. V § 22 ods. 6 sa za èíslom 30 vypúa èiarka
a èíslo 31.

(1) Konanie o iadosti na projekty technickej pomoci
sa zaèína doruèením iadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania iadate¾a riadiacim orgánom.

42. V § 24 ods. 1 prvej vete a § 24 ods. 2 prvej vete sa
za slovo zmluve vkladajú slová: alebo v rozhodnutí
o schválení iadosti pod¾a § 12 ods. 1.

(2) Riadiaci orgán v konaní o iadosti preverí súlad
predloených dokumentov s osobitnými predpismi46)
a zisuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci uvedených v písomnom vyzvaní; na písomné vyzvanie sa
vzahuje § 16 ods. 5 rovnako..
35. V § 21 ods. 3 prvá veta znie: tatutárny orgán
riadiaceho orgánu môe z vlastného podnetu preskúma rozhodnutie o schválení iadosti alebo rozhodnutie o neschválení iadosti a na základe posúdenia monitorovacieho výboru vyda rozhodnutie o preskúmaní
rozhodnutia o schválení iadosti najneskôr do zaslania
návrhu na uzavretie zmluvy, a ak ide o preskúmanie
rozhodnutia o neschválení iadosti, do dvoch mesiacov
od rozhodnutia o neschválení iadosti..
36. § 21 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prijímate¾, ktorým je tátna rozpoètová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operaèného
programu Cezhranièná spolupráca Slovenská republika  Èeská republika prostredníctvom samostatného
mimorozpoètového úètu..
37. V § 22 odsek 1 znie:
(1) Prostriedky z rozpoètov èlenských tátov Európskej únie vrátane prostriedkov tátneho rozpoètu
a prostriedky z rozpoètov iných tátov urèené na financovanie operaèného programu Interact52) sa vedú na
osobitnom úète ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikaèným orgánom na úèet prijímate¾a..
38. V § 22 odsek 3 znie:
(3) Prostriedky z rozpoètov èlenských tátov Európskej únie vrátane prostriedkov tátneho rozpoètu

43. Poznámka pod èiarou k odkazu 56 znie:

56) Èl. 55 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v znení nariadenia (ES)
è. 1341/2008..

44. V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Prijímate¾ je povinný vráti príspevok alebo jeho
èas poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich porueniu zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca pod¾a osobitného predpisu.41b).
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
45. V § 24 ods. 4 sa èíslo 25 nahrádza èíslom 27.
46. Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24j, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 24a
Rozdelenie výaku z predaja zálohu
(1) Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie
projektu, predá záloh, na ktorom je zriadené záloné
právo riadiaceho orgánu pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia prísluného orgánu,59) je povinný previes výaok zo zálohu vo výke pomeru dohodnutého
v zmluve medzi riadiacim orgánom a subjektom, ktorý
poskytol úver na financovanie projektu, riadiacemu orgánu; riadiaci orgán sústreïuje tento výaok zo zálohu
na úète cudzích prostriedkov, a to najdlhie po dobu
piatich rokov. Finanèné prostriedky vedené na úète cudzích prostriedkov pod¾a prvej vety nepodliehajú konkurzu a retrukturalizácii pod¾a osobitného predpisu.62a)
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(2) Ak rozhodnutie prísluného orgánu59) nadobudne
právoplatnos do tyroch rokov od prijatia finanèných
prostriedkov pod¾a odseku 1 riadiacim orgánom
a sankcia uloená právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu59) je
a) rovnaká ako výka finanèných prostriedkov vedených na úète cudzích prostriedkov, riadiaci orgán
uhradí sankciu uloenú právoplatným rozhodnutím
prísluného orgánu59) v urèenej lehote a rozsahu,
b) niia ako výka finanèných prostriedkov vedených
na úète cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí
sankciu uloenú právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu59) v urèenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finanèných prostriedkov po uhradení
sankcie riadiaci orgán
1. vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, vo výke jeho nesplatenej poh¾adávky voèi prijímate¾ovi,
2. môe poui na uspokojenie inej poh¾adávky
v jeho správe voèi prijímate¾ovi vymáhate¾nej pod¾a osobitného predpisu,62b) ak poh¾adávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, bola uspokojená pod¾a prvého bodu v plnej
výke,
3. prevedie na úèet prijímate¾a alebo do správy orgánu pod¾a osobitného predpisu,62c) ak ich nie je
moné vráti prijímate¾ovi, dedièovi alebo právnemu nástupcovi prijímate¾a, ak poh¾adávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, a poh¾adávka riadiaceho orgánu pod¾a
druhého bodu boli uspokojené v plnej výke,
c) vyia ako výka finanèných prostriedkov vedených
na úète cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí
sankciu uloenú právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu59) v urèenej lehote a vo výke finanèných prostriedkov vedených na úète cudzích
prostriedkov; neuhradený zvyok sankcie vymáha
prísluný orgán59) pod¾a osobitného predpisu.67)
(3) Ak rozhodnutie prísluného orgánu59) nenadobudne právoplatnos do tyroch rokov od prijatia finanèných prostriedkov pod¾a odseku 1 riadiacim orgánom alebo ak prísluný orgán59) v tejto lehote ukonèí
správne konanie bez uloenia sankcie, riadiaci orgán
vráti finanèné prostriedky subjektu, ktorý poskytol
úver na financovanie projektu, vo výke jeho nesplatenej poh¾adávky voèi prijímate¾ovi. Zostatok finanèných
prostriedkov prijatých riadiacim orgánom pod¾a odseku 1 alebo, ak poh¾adávka subjektu, ktorý poskytol
úver na financovanie projektu, bola uspokojená v plnej
výke, pouije riadiaci orgán na uspokojenie inej poh¾adávky v jeho správe voèi prijímate¾ovi. Zostatok finanèných prostriedkov prevedie
a) na úèet prijímate¾a alebo
b) do správy orgánu pod¾a osobitného predpisu,62c) ak
ich nie je moné vráti prijímate¾ovi, dedièovi alebo
právnemu nástupcovi prijímate¾a.
(4) Riadiaci orgán koná v prípadoch pod¾a odseku 2
v mene a na úèet prijímate¾a. Riadiaci orgán je povinný
písomne informova prijímate¾a o vetkých skutoènostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu
pod¾a odsekov 1 a 3.
(5) Riadiaci orgán, prijímate¾, subjekt, ktorý poskytol
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úver na financovanie projektu a prísluný orgán59) sú
povinní poskytova si vzájomnú súèinnos pri rozdelení
výaku z predaja zálohu pod¾a odsekov 1 a 3.
(6) Výnosy vzniknuté na úète cudzích prostriedkov sa
pouijú v súlade s odsekmi 2 a 3.
§ 24b
Kontrola projektu
(1) Kontrolu projektu vykonáva riadiaci orgán. Riadiaci orgán môe poveri výkonom kontroly projektu
právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon tejto kontroly; tým nie je
dotknuté ustanovenie § 7 ods. 3.
(2) Kontrolou projektu riadiaci orgán overuje
a) plnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory,
b) súlad platby a súvisiacej dokumentácie s osobitnými predpismi,62d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky
zo zahranièia a uzatvorenými zmluvami pod¾a Obèianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka,
c) hospodárnos, efektívnos, úèinnos a úèelnos pouitia pomoci a podpory.
§ 24c
Administratívna kontrola
Administratívna kontrola8a) je kontrola vykonávaná
riadiacim orgánom, ktorý overuje doklady a iné písomnosti predloené kontrolovaným subjektom.
Základné pravidlá vykonávania
administratívnej kontroly
§ 24d
(1) Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly oprávnení v nevyhnutnom
rozsahu
a) vyadova od kontrolovaného subjektu v urèenej lehote poskytnutie originálov alebo kópií dokladov,
záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov
výpoètovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov
súvisiacich s výkonom administratívnej kontroly,
b) vyadova od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príèin
ich vzniku, ak zamestnanci riadiaceho orgánu odôvodnene predpokladajú vzh¾adom na závanos nedostatkov zistených administratívnou kontrolou, e
tieto opatrenia budú neúèinné, a predloenie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote urèenej riadiacim orgánom.
(2) Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly povinní
a) vyda kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností, záznamov dát
na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej
techniky, výstupov projektu a ostatných informácií
a dokumentov, ak dôjde k ich odobratiu a zabezpeèi
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ich riadnu ochranu pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím; tieto veci riadiaci orgán vráti
tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ïalí
výkon administratívnej kontroly,
b) oboznámi kontrolovaný subjekt so závermi administratívnej kontroly.
(3) Povinnos uvedená v odseku 2 písm. a) sa nevzahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, výstupy projektu a ostatné informácie, ktoré je kontrolovaný
subjekt povinný predklada na základe zmluvy aj bez
osobitného vyiadania.
(4) Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch
a) predloi riadiacemu orgánu na vyiadanie výsledky
kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú
vzah k predmetu administratívnej kontroly,
b) predloi v lehote urèenej riadiacim orgánom vyiadané doklady a vyjadrenia, vyda mu na jeho vyiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
c) poskytnú informácie o predmete administratívnej
kontroly,
d) poskytnú súèinnos pri vykonaní administratívnej
kontroly,
e) prija v urèenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na
odstránenie príèin ich vzniku,
f) prepracova a predloi riadiacemu orgánu písomný
zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených
administratívnou kontrolou a na odstránenie príèin
ich vzniku, ak riadiaci orgán vyadoval pod¾a odseku 1 písm. b) ich prepracovanie a predloenie písomného zoznamu týchto opatrení.
§ 24e
(1) Z administratívnej kontroly vypracuje riadiaci orgán záznam, ktorý obsahuje
a) oznaèenie riadiaceho orgánu, ktorý administratívnu
kontrolu vykonal,
b) mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu,
ktorí administratívnu kontrolu vykonali,
c) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
d) miesto a èas vykonania administratívnej kontroly,
e) závery administratívnej kontroly a opis zistených
nedostatkov,
f) zoznam dokladov a iných písomnosti vzahujúcich
sa k predmetu administratívnej kontroly,
g) dátum vyhotovenia záznamu,
h) podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali.
(2) Ak sa na základe záverov administratívnej kontroly má zaèa konanie pod¾a veobecného predpisu
o správnom konaní,42) riadiaci orgán vyaduje od kontrolovaného subjektu v lehote urèenej riadiacim orgánom písomné vyjadrenie k záverom administratívnej
kontroly; k záznamu sa priloia doklady a iné písomnosti vzahujúce sa k predmetu administratívnej kontroly.
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§ 24f
Kontrola na mieste
(1) Kontrolu na mieste8a) sú oprávnení vykonáva zamestnanci riadiaceho orgánu a prizvané osoby len na
základe písomného poverenia na vykonanie kontroly
na mieste vydaného urèeným vedúcim zamestnancom
riadiaceho orgánu.
(2) Na vykonanie kontroly na mieste môe riadiaci orgán prizva zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby
s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly na mieste. Úèas prizvaných osôb na kontrole na mieste sa povauje za iný úkon vo veobecnom
záujme.
Základné pravidlá vykonávania
kontroly na mieste
§ 24g
(1) Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a) vstupova do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného subjektu alebo vstupova do obydlia, ktoré
kontrolovaný subjekt pouíva na vykonávanie hospodárskej èinnosti, ak je to nevyhnutné na výkon
kontroly na mieste,
b) vyadova od kontrolovaného subjektu v urèenej lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov dát
na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej
techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu
a ostatných informácií a dokumentov potrebných na
výkon kontroly na mieste,
c) odobera aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich
výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je
veobecne záväzným právnym predpisom zakázané
a ktoré sú potrebné na zabezpeèenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ïalie úkony
súvisiace s kontrolou na mieste,
d) vyadova od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príèin ich vzniku,
ak zamestnanci riadiaceho orgánu odôvodnene
predpokladajú vzh¾adom na závanos nedostatkov
zistených kontrolou na mieste, e tieto opatrenia
budú neúèinné, a predloenie písomného zoznamu
týchto opatrení v lehote urèenej riadiacim orgánom.
(2) Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste povinní
a) vopred oznámi kontrolovanému subjektu predmet,
úèel a termín zaèatia kontroly na mieste; ak by oznámením o zaèatí kontroly na mieste mohlo dôjs
k zmareniu úèelu kontroly na mieste, sú povinní
oznámenie urobi najneskôr pri zaèatí kontroly na
mieste,
b) preukáza sa poverením na vykonanie kontroly na
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mieste a predloi preukaz totonosti alebo sluobný
preukaz,
vyda kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu
a zabezpeèi ich riadnu ochranu pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím; tieto veci riadiaci orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ïalí výkon kontroly na mieste,
oboznámi kontrolovaný subjekt so správou a vyiada od neho v lehote urèenej riadiacim orgánom písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom uvedeným v správe,
preveri opodstatnenos námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v správe a zoh¾adni opodstatnené námietky v dodatku k správe,
písomne oznámi neopodstatnenos námietok kontrolovanému subjektu,
doruèi správu kontrolovanému subjektu.

(3) Povinnos uvedená v odseku 2 písm. c) sa nevzahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, výstupy projektu a ostatné informácie, ktoré je kontrolovaný
subjekt povinný predklada na základe zmluvy aj bez
osobitného vyiadania.
(4) Oprávnenia pod¾a odseku 1 a povinnosti pod¾a odseku 2 písm. a) a c) a e) sa vzahujú na prizvané osoby
rovnako.
§ 24h
(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a) vyadova od zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvanej osoby preukázanie skutoèností pod¾a § 24g
ods. 2 písm. b),
b) vyadova od riadiaceho orgánu a prizvanej osoby
potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov a ostatných informácií
potrebných na výkon kontroly na mieste,
c) písomne sa vyjadri k zisteným nedostatkom uvedeným v správe v lehote urèenej riadiacim orgánom; ak
sa kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom
uvedeným v správe nevyjadrí alebo nevznesie námietky, povaujú sa zistené nedostatky uvedené
v správe za akceptované,
d) vyadova od riadiaceho orgánu odovzdanie správy.
(2) Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní
a) vytvori podmienky na vykonanie kontroly na mieste
a zdra sa konania, ktoré by mohlo ohrozi jej zaèatie a riadny priebeh,
b) oboznámi pri zaèatí kontroly na mieste riadiaci orgán a prizvanú osobu s bezpeènostnými predpismi,
ktoré sa vzahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
c) predloi riadiacemu orgánu na vyiadanie výsledky
kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú
vzah k predmetu kontroly na mieste,
d) umoni riadiacemu orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na
pozemok, alebo vstup do obydlia, ktoré kontrolova-

e)
f)
g)
h)
i)

j)
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ný subjekt pouíva na vykonávanie hospodárskej
èinnosti,
predloi v lehote urèenej riadiacim orgánom vyiadané doklady a vyjadrenia, vyda mu na jeho vyiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
poskytnú informácie o predmete kontroly na mieste,
poskytnú súèinnos na vykonanie kontroly na
mieste,
prija v urèenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príèin ich vzniku,
predloi riadiacemu orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príèin ich
vzniku, o urèení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou na mieste a o uplatnení
opatrení voèi nim pod¾a osobitného predpisu,62f)
prepracova a predloi riadiacemu orgánu písomný
zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou na mieste a na odstránenie príèin ich
vzniku, ak riadiaci orgán vyadoval pod¾a § 24g
ods. 1 písm. d) ich prepracovanie a predloenie písomného zoznamu týchto opatrení.
§ 24i

(1) O kontrolných zisteniach kontroly na mieste riadiaci orgán vypracuje správu.
(2) Správa obsahuje
a) oznaèenie riadiaceho orgánu,
b) mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu
a prizvaných osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali,
c) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
d) predmet kontroly na mieste,
e) miesto a èas vykonania kontroly na mieste,
f) závery kontroly na mieste, opis zistených nedostatkov, oznaèenie veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa poruili, dokladov a písomností preukazujúcich zistené nedostatky,
g) zoznam dokladov a iných písomností vzahujúcich
sa k predmetu kontroly na mieste,
h) zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzahujúce sa k predmetu kontroly na mieste,
i) dátum vyhotovenia správy,
j) podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb,
k) lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom.
(3) Ak sa na základe kontroly na mieste má zaèa konanie pod¾a osobitného predpisu, k správe sa priloia
doklady a iné písomnosti vzahujúce sa k predmetu
kontroly na mieste.
(4) Ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe
kontrolovaný subjekt písomne podal v lehote urèenej
riadiacim orgánom opodstatnené námietky, alebo vyli
najavo nové skutoènosti, ktoré v èase oboznamovania
so správou neboli známe, riadiaci orgán vypracuje dodatok k správe. Dodatok k správe je súèasou správy.
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(5) Na náleitosti dodatku k správe sa primerane
vzahuje odsek 2.

vým spôsobom nahrádzajú slovami ide o nezrovnalos pod¾a osobitného predpisu65b).

(6) Kontrola na mieste je skonèená doruèením správy. Ak sa vypracúva dodatok k správe, kontrola na
mieste je skonèená doruèením dodatku k správe.

65b) Èl. 29 nariadenia (ES) è. 1828/2006 v znení nariadenia (ES)
è. 846/2009..

§ 24j
(1) Ustanovenia § 24b ods. 2, § 24c a 24f, § 24g ods. 1
a 2, § 24h a § 24i ods. 1 a 5 sa vzahujú na právnickú
osobu pod¾a § 24b ods. 1 rovnako.
(2) Kontrolu projektu v kontrolovanom subjekte, ktorým je Slovenská informaèná sluba, vykonáva riadiaci
orgán za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.62g).
Poznámky pod èiarou k odkazom 62a a 62g znejú:

62a) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
62b
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
62c
) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. v znení neskorích predpisov.
62d
) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) è. 1605/2002
z 25. júna 2002 o rozpoètových pravidlách, ktoré sa vzahujú
na veobecný rozpoèet Európskych spoloèenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248,
16. 9. 2002) v platnom znení, nariadenie (ES) è. 1083/2006
v platnom znení, nariadenie (ES) è. 1198/2006, nariadenie
(ES) è. 1698/2005 v platnom znení, zákon è. 523/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
62e
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov, zákon
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích
predpisov.
62f
) Napríklad Zákonník práce.
62g
) Napríklad èl. 60 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom
znení..

47. V § 26 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá
prijímate¾ovi pod¾a odsekov 3 a 5, ak je prijímate¾ podozrivý zo spáchania trestného èinu..
Doterajie odseky 9 a 13 sa oznaèujú ako odseky 10
a 14.
48. V § 26 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: V súhrnnom preh¾ade správ o zistenej nezrovnalosti sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti pod¾a osobitného
predpisu.65a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 65a znie:

65a) Èl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) è. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) è. 846/2009..

49. V § 26 ods. 13 sa slová je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, e zistená nezrovnalos môe ma bezprostredné následky mimo územia
Slovenskej republiky alebo e nezrovnalos vznikla no-

Poznámka pod èiarou k odkazu 65b znie:

50. § 27 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vysporiadanie finanèných vzahov po vykonaní
finanènej opravy voèi prijímate¾ovi sa vykoná pod¾a
§ 28..
51. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27a
Postup riadiaceho orgánu pri poruení pravidiel
a postupov verejného obstarávania
(1) Ak riadiaci orgán zistí poruenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, môe vyzva prijímate¾a
na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho èasti na
predmet zákazky; ustanovenia § 28 sa nepouijú.
(2) Ak prijímate¾ nevráti príspevok alebo jeho èas na
základe výzvy pod¾a odseku 1, riadiaci orgán oznámi
podnet orgánu pod¾a osobitného predpisu.66a)
(3) Ak bolo právoplatne rozhodnuté o poruení pravidiel a postupov verejného obstarávania66a) na základe
podnetu pod¾a odseku 2, riadiaci orgán rozhodne o vrátení
a) 50 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky,
ak bola právoplatným rozhodnutím uloená pokuta
za poruenie pravidiel a postupov verejného
obstarávania66b) alebo
b) 100 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky,
ak bola právoplatným rozhodnutím uloená pokuta
za poruenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66c)
(4) Ak bolo právoplatne rozhodnuté o poruení pravidiel a postupov verejného obstarávania66d) na základe
podnetu pod¾a osobitného predpisu66e) a ak riadiaci orgán nepostupoval pod¾a odsekov 1 a 3, vyzve prijímate¾a na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho
èasti na predmet zákazky, prièom ustanovenia § 28 sa
nepouijú.
(5) Ak prijímate¾ nevráti poskytnutý príspevok alebo
jeho èas na základe výzvy pod¾a odseku 4, riadiaci orgán rozhodne o vrátení
a) 50 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky,
ak bola právoplatným rozhodnutím uloená pokuta
za poruenie pravidiel a postupov verejného
obstarávania66b) alebo
b) 100 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky,
ak bola právoplatným rozhodnutím uloená pokuta
za poruenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66c)
(6) Orgán pod¾a osobitného predpisu66a) je povinný
do 15 dní informova riadiaci orgán o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne rozhodlo o poruení pravidiel a postupov verejného obstarávania.
(7) Na konanie pod¾a odsekov 3 a 5 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.42)
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(8) Vrátený príspevok alebo jeho èas je príjmom
tátneho rozpoètu okrem prostriedkov Európskej únie,
ktoré sa odvádzajú na osobitný úèet ministerstva financií vedený v tátnej pokladnici..
Poznámky pod èiarou k odkazom 66a a 66e znejú:

66a) Zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
66b
) § 149 ods. 1 písm. b) a d), f) a h), ods. 2 písm. d), f) a h) zákona è. 25/2006 Z. z. v znení zákona è. 503/2009 Z. z.
66c
) § 149 ods. 1 písm. a), i) a ods. 2 písm. j) zákona
è. 25/2006 Z. z. v znení zákona è. 503/2009 Z. z.
66d
) § 149 ods. 1 písm. a), b) a d), f) a h), i), ods. 2 písm. d), f), h)
a j) zákona è. 25/2006 Z. z. v znení zákona è. 503/2009 Z. z.
66e
) § 146 ods. 6 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení zákona
è. 503/2009 Z. z..

52. V § 28 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z príspevku
alebo jeho èasti nie je moné vykona, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová organizácia, alebo v rámci operaèného programu Cezhranièná spolupráca Slovenská
republika  Èeská republika alebo operaèného programu Interact..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
53. V § 28 ods. 8 tretej vete sa za slovo vety vkladajú
slová alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu
o splátkach pod¾a § 28a.
54. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28a
Dohoda o splátkach
(1) Riadiaci orgán môe na písomné poiadanie prijímate¾a, ktorý nemôe vráti príspevok alebo jeho èas
pod¾a § 27a alebo § 28 riadne a vèas, uzavrie s prijímate¾om dohodu o splátkach. Dohoda o splátkach musí
ma písomnú formu. Riadiaci orgán nemôe dohodnú
splátky na dobu dlhiu ako jeden rok odo dòa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie
príspevku alebo jeho èasti.
(2) Riadiaci orgán môe uzavrie s prijímate¾om dohodu o splátkach pod¾a odseku 1, ak
a) prijímate¾ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej
zápisnice68a) èo do dôvodu aj výky; spísanie notárskej zápisnice sa nevyaduje, ak je prijímate¾om
tátna rozpoètová organizácia, tátna príspevková
organizácia alebo tátny fond,
b) by sa prijímate¾ovi zaplatením celého dlhu zhorili
jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c) sa prijímate¾ v dohode o splátkach zaviae, e ak nezaplatí niektorú splátku riadne a vèas, celý dlh sa
stane splatným.
(3) Náklady na spísanie notárskej zápisnice pod¾a odseku 2 znáa prijímate¾.
(4) Riadiaci orgán úètuje subjektu, ktorý je príjemcom tátnej pomoci pod¾a osobitných predpisov,68b)
úroky z omekania vo výke príslunej sadzby urèenej
Európskou komisiou platnej v deò podpisu dohody
o splátkach.
(5) Ak prijímate¾ nezaplatí splátku v súlade s doho-
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dou o splátkach, riadiaci orgán na základe notárskej
zápisnice môe vymáha príspevok alebo jeho èas
v exekuènom konaní pod¾a osobitného predpisu;62b) to
neplatí, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová organizácia, tátna príspevková organizácia alebo tátny fond.
(6) Ak sa príspevok alebo jeho èas nevymôe v exekuènom konaní pod¾a osobitného predpisu,62b) riadiaci
orgán postupuje pod¾a osobitného predpisu.68)
(7) Ustanoveniami odsekov 1 a 6 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti tátnej
pomoci..
Poznámky pod èiarou k odkazom 68a a 68b znejú:

68a) § 46 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
68b
) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov..

55. V § 30 odsek 2 znie:
(2) Prijímate¾ a partner, ktorí nie sú úètovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74)
príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa projektu v úètovných knihách76a) so slovným a èíselným oznaèením projektu pri zápisoch v nich, prièom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceòovania
majetku a záväzkov sa primerane pouijú ustanovenia
osobitného predpisu76b) o úètovných zápisoch, úètovnej
dokumentácii a spôsobe oceòovania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 76a a 76b znejú:

76a) § 15 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z.
76b
) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

56. V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa slová do 15 pracovných dní od rozhodnutia o schválení iadosti nahrádzajú slovami do 30 dní odo dòa podpisu zmluvy alebo
rozhodnutia o schválení iadosti pod¾a § 12 ods. 1.
57. V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo iada nahrádza
slovom poiadala.
58. Nadpis tretej èasti znie:
PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV
Z EURÓPSKEHO PO¼NOHOSPODÁRSKEHO FONDU
PRE ROZVOJ VIDIEKA, EURÓPSKEHO
PO¼NOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUÈNÉHO FONDU
A PROSTRIEDKOV TÁTNEHO ROZPOÈTU.
59. V § 36 odsek 1 znie:
(1) iados podáva iadate¾ riadiacemu orgánu,
a pre prístup Leader miestnej akènej skupine80a) na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán môe prijímaním iadosti poveri platobnú agentúru alebo miestnu
akènú skupinu. Na základe súhlasu riadiaceho orgánu
platobná agentúra vyhlási výzvu zverejnením na svojej
internetovej stránke. Pre prístup Leader vypracováva
výzvu prísluná miestna akèná skupina, prièom riadiaci orgán túto výzvu neschva¾uje. Miestna akèná skupina vyhlási výzvu zverejnením na internetovej stránke
príslunej miestnej akènej skupiny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80a znie:

80a) Èl. 61 nariadenia (ES) è. 1698/2005 v platnom znení.
Èl. 37 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006 z 15. decembra
2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu
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pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006)
v platnom znení..

60. V § 36 ods. 2 písm. a) a d) sa za slovo orgánu
vkladajú slová alebo miestnej akènej skupiny.
61. V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slovo príruèka vkladajú slová alebo usmernenie.
62. V § 36 odsek 5 znie:
(5) iadate¾ je oprávnený poda iados platobnej
agentúre alebo miestnej akènej skupine pod¾a miesta
realizácie projektu odo dòa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy. Platobná agentúra môe na základe súhlasu
riadiaceho orgánu urèi inú lehotu na predkladanie
iadostí, ako je uvedená vo výzve..
63. V § 36 ods. 8 a § 37 ods. 2 sa za slová Platobná
agentúra vkladajú slová alebo miestna akèná skupina.
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èením druhu poskytnutej podpory v úètovných
zápisoch, ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva..
72. V § 44 ods. 3 sa odkaz 70 nahrádza odkazom 89.
73. V § 44 odsek 4 znie:
(4) Prijímate¾, ktorý nie je úètovnou jednotkou,71) okrem prijímate¾a podpory pod¾a osobitného predpisu,90)
vedie evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75)
a výdavkov76) týkajúcich sa poskytnutej podpory v úètovných knihách76a) so slovným a èíselným oznaèením
druhu poskytnutej podpory pri zápisoch v nich, prièom
na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov
a spôsob oceòovania majetku a záväzkov sa primerane
pouijú ustanovenia osobitného predpisu76b) o úètovných zápisoch, úètovnej dokumentácii a spôsobe oceòovania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 90 znie:

65. V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Po posúdení iadosti pod¾a odseku 2 miestna
akèná skupina postúpi iados platobnej agentúre na
ïalie konanie o iadosti..

90) Nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým
sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory
pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej
politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré reimy podpory pre
po¾nohospodárov, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia
(ES) è. 1290/2005, (ES) è. 247/2006, (ES) è. 378/2007
a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ
L 30, 31. 1. 2009).
Èl. 42 a 47 nariadenia (ES) è. 1698/2005 v platnom znení..

Doterajie odseky 3 a 12 sa oznaèujú ako odseky 4
a 13.

74. Za § 46 sa vkladajú § 46a a 46b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

66. V § 37 ods. 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak ide o prístup Leader, výrok o schválení iadosti obsahuje aj udelenie tatútu miestnej akènej
skupine,.

§ 46a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2010

67. V § 40 ods. 4 posledná veta znie: V súhrnnom
preh¾ade sa uvádzajú nezrovnalosti v súlade s osobitným predpisom.82a).

(1) Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. marca 2010 sa povaujú za výzvu,
oznam a písomné vyzvanie pod¾a tohto zákona.

64. V § 37 ods. 1 sa za slová platobnej agentúre
vkladajú slová: alebo miestnej akènej skupine.

Poznámka pod èiarou k odkazu 82a znie:

82a) Èl. 3,5 a 6 nariadenia (ES) è. 1848/2006..

68. V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá
prijímate¾ovi pod¾a odseku 4, ak je prijímate¾ podozrivý
zo spáchanie trestného èinu..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6
a 7.
69. V § 40 ods. 6 sa slová je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, e zistená nezrovnalos môe ma bezprostredné následky mimo územia
Slovenskej republiky alebo e nezrovnalos vznikla novým spôsobom nahrádzajú slovami ide o nezrovnalos pod¾a osobitného predpisu82b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 82b znie:

82b) Èl. 4 nariadenia (ES) è. 1848/2006..

70. § 41 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vysporiadanie finanèných vzahov po vykonaní
finanènej opravy voèi prijímate¾ovi sa vykoná pod¾a
§ 42..
71. V § 44 ods. 1 písmeno b) znie:
b) v úètovných knihách72) so slovným a èíselným ozna-

(2) Právne úèinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 31. marca 2010 zostávajú zachované.
(3) Konania o iadosti zaèaté a právoplatne neukonèené do 31. marca 2010 sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
(4) Ustanovenie § 28a v znení úèinnom od 1. apríla
2010 sa pouije aj na dohody o splátkach vzahujúce sa
na poh¾adávky vzniknuté pri poskytovaní pomoci
a podpory v programovom období 2004 a 2006 uzatvárané od 1. apríla 2010.
(5) Ustanovenie § 28a v znení úèinnom od 1. apríla
2010 sa vzahuje aj na poh¾adávky vzniknuté pod¾a
tohto zákona pred 1. aprílom 2010, prièom právne
úèinky úkonov vykonaných pred 1. aprílom 2010 zostávajú zachované.
§ 46b
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
75. Príloha k zákonu znie:
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Príloha
k zákonu è. 528/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy
pre sankcie a opatrenia voèi zamestnávate¾om tátnych prísluníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdriavajú
na území èlenských tátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009)..

76. Slová Európske spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Európska únia v príslunom tvare.

a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, èl.
60 nariadenia (ES) è. 1198/2006 v znení nariadenia (ES)
è. 846/2009..

Èl. II

5. V § 13 ods. 3 sa èiarka a slovo b) nahrádzajú slovami a c).

Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z. a zákona è. 264/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

6. V § 32 ods. 1 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami
ods. 2.

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích
predpisov..

7. V § 35a ods. 1 písm. a), b), g) a h) a ods. 5 sa odkaz
18aa nahrádza odkazom 12c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18aa sa vypúa.
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 18ab znie:

2. V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo a nahrádza èiarkou
a za slovo ministerstvo sa vkladajú slová a iná právnická osoba pod¾a § 35a ods. 6 .

18ab) Napríklad èl. 59 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom
znení, èl. 58 nariadenia (ES) è. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) è. 846/2009, èl. 25 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 573/2007/ES, èl. 27 ods. 1
písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
è. 574/2007/ES, èl. 25 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 575/2007/ES, èl. 23 ods. 1
písm. a) rozhodnutia Rady è. 2007/435/ES..

3. V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo na základe poverenia ministerstva financií.

9. V § 35a ods. 3 úvodnej vete sa za slová riadiaceho
orgánu vkladajú slová zodpovedného orgánu18ab).

4. Poznámky pod èiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

10. § 35a sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ministerstvo financií môe výkonom vládneho
auditu poveri právnickú osobu, ktorá má odborné,
personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu.

12c) Napríklad èl. 62 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom znení, èl. 61 nariadenia (ES) è. 1198/2006 v znení nariadenia
(ES) è. 846/2009, èl. 25 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 573/2007/ES, ktorým sa zriaïuje Európsky fond pre uteèencov na obdobie rokov 2008 a
2013 ako súèas veobecného programu Solidarita a riadenie
migraèných tokov a ktorým sa zruuje rozhodnutie Rady
2004/904/ES (Ú. v. ES L 144, 6. 6. 2007), èl. 27 ods. 1
písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
è. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaïuje Fond
pre vonkajie hranice na obdobie rokov 2007 a 2013 ako súèas veobecného programu Solidarita a riadenie migraèných
tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007), èl. 25 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 575/2007/ES z 23.
mája 2007, ktorým sa zriaïuje Európsky fond pre návrat na
obdobie rokov 2008 a 2013 ako súèas veobecného programu Solidarita a riadenie migraèných tokov (Ú. v. EÚ L 144,
6. 6. 2007), èl. 23 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady
è. 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaïuje Európsky fond pre integráciu tátnych prísluníkov tretích krajín
na obdobie rokov 2007 a 2013 ako súèas veobecného programu Solidarita a riadenie migraèných tokov (Ú. v. EÚ L 168,
28. 6. 2007).
12d
) Napríklad èl. 61 nariadenia (ES) è. 1083/2006 v platnom
znení, èl. 20 nariadenia Komisie (ES) è. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

(7) Právnická osoba poverená pod¾a odseku 6 vykonáva vládny audit v auditovaných osobách uvedených
v odseku 1 okrem Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej sluby
a sluby Vojenského spravodajstva..
11. V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Vládny audit vykonávaný inou právnickou osobou
pod¾a § 35a ods. 6 je oprávnený vykonáva vládny audítor tejto právnickej osoby a zamestnanec tejto právnickej osoby..
12. V § 35c ods. 2 úvodná veta znie: Vládny audítor
správy finanènej kontroly, tátny zamestnanec správy
finanènej kontroly, vládny audítor ministerstva pod¾a
§ 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým
je ministerstvo pod¾a § 35a ods. 3, vnútorný audítor ministerstva pod¾a § 35a ods. 3 so súhlasom prísluného
ministra, vládny audítor inej právnickej osoby pod¾a
§ 35a ods. 6 a zamestnanec inej právnickej osoby pod¾a
§ 35a ods. 6, sa môu podie¾a na vykonávaní vládneho
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auditu, ak ministerstvo financií vykonáva vládny audit..
13. V § 35c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Vládny audítor správy finanènej kontroly, tátny
zamestnanec správy finanènej kontroly, vládny audítor
inej právnickej osoby pod¾a § 35a ods. 6 a zamestnanec
právnickej osoby pod¾a § 35a ods. 6 sa môu podie¾a
s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva
financií aj na výkone vládneho auditu, ktorý v auditovaných osobách vykonáva iné ministerstvo pod¾a § 35a
ods. 3..
Doterajie odseky 3 a 15 sa oznaèujú ako odseky 4
a 16.
14. V § 35c odsek 5 znie:
(5) Vládneho audítora ministerstva financií, vládneho audítora správy finanènej kontroly a vládneho audítora inej právnickej osoby pod¾a § 35a ods. 6 vymenúva
a odvoláva minister financií..
15. V § 35c ods. 7 úvodnej vete sa za slovo zamestnanca vkladajú slová a zamestnanca inej právnickej
osoby pod¾a § 35a ods. 6.
16. V § 35d odsek 3 znie:
(3) O zisteniach z vládneho auditu vypracujú osoby
uvedené v § 35c ods. 1 predbenú správu z vládneho
auditu (ïalej len predbená správa), predbenú èiastkovú správu z vládneho auditu (ïalej len predbená
èiastková správa), èiastkovú správu a správu z vládneho auditu..
17. V § 35f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Oprávnenia pod¾a § 13 ods. 1 a povinnosti pod¾a
§ 13 ods. 2 písm. a) a c) a e) sa vzahujú na prizvané
osoby rovnako..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
18. V § 39 ods. 1 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slová vládny audítor sa vkladajú slová a zamestnanec inej právnickej osoby pod¾a § 35a ods. 6.
19. V § 41b ods. 4 sa slovo alebo nahrádza èiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: a zamestnanca inej
právnickej osoby pod¾a § 35a ods. 6 v znení úèinnom od
1. apríla 2010.

Èiastka 30

nov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z. a zákona è. 492/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8a ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Rozsah, spôsob a ïalie podrobnosti
o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá správca kapitoly, ktorý je
orgánom tátnej správy..
2. V § 19 sa odsek 9 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov; tým nie
je dotknuté poskytovanie zábezpeky pod¾a osobitného predpisu.22aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22aa znie:

22aa) Napríklad § 36 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 31 ods. 7 druhej vete sa slová rovnaká sankcia
ako pri poruení finanènej disciplíny pod¾a odseku 1
písm. a) nahrádzajú slovami rovnaký postup vrátane
sankcie ako pri poruení finanènej disciplíny pod¾a odseku 1 písm. b).
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 47 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích
predpisov..
Èl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoloèenstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 266/2009 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. III

Èl. V

Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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58
ZÁKON
z 9. februára 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona
è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. II

Èl. I

Zákon è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho
parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 324/2004 Z. z., zákona è. 464/2005 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 126/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení zákona è. 464/2005 Z. z.,
zákona è. 192/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.
a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 126/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá písmeno b),
ktoré znie:
b) výkon trestu odòatia slobody2) uloený za spáchanie
obzvlá závaného zloèinu,2a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 2a znejú:

2

 ) Zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2a
) Trestný zákon..

2. § 3 znie:

1. V § 2 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá písmeno b),
ktoré znie:
b) výkon trestu odòatia slobody3) uloený za spáchanie
obzvlá závaného zloèinu,3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
3a) Trestný zákon..

2. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Prekákou vo výkone práva by volený pod¾a § 3
ods. 1 je aj výkon trestu odòatia slobody.3).
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.

§ 3
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len poslanec) môe by zvolený obèan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deò volieb dovàil 21 rokov
veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
nie je vo výkone trestu odòatia slobody2) a nenastala
u neho prekáka vo výkone práva voli pod¾a § 2 ods. 2
písm. c)..
3. V § 12 ods. 4 sa za slovo väzba vkladajú slová
alebo trest odòatia slobody.

3. V § 3 ods. l sa slová § 2 ods. 3 písm. b) a c) nahrádzajú slovami § 2 ods. 3 písm. c) a ods. 4.
4. V § 6 ods. 4 sa za slovo väzba vkladajú slová alebo trest odòatia slobody.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. marca 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 21 ods. 5 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 16. februára 2010 è. 3/2010 o predkladaní hlásení poisovòou z iného èlenského tátu na tatistické úèely.
Opatrením sa ustanovuje forma, rozsah, metodika a spôsob vypracúvania hlásení predkladaných poisovòou
z iného èlenského tátu Európskej únie na tatistické úèely. Cie¾om opatrenia je zabezpeèenie údajov pre Národnú
banku Slovenska na tatistické úèely o èinnosti poisovní z iného èlenského tátu Európskej únie, ktoré vykonávajú
poisovaciu èinnos na území Slovenskej republiky prostredníctvom poboèky.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. marca 2010.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 5/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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