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102
ZÁKON
z 2. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 267/2006 Z. z., uznesenia
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 616/2006 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 334/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 205/2008 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 511/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúajú odseky 7 a 9 vrátane poznámok
pod èiarou k odkazom 2aa, 2ab a 2ac.
2. V § 2a ods. 2 v úvodnej vete sa slová výsledkoch
hlasovania obyvate¾ov zluèovaných obcí nahrádzajú
slovami výsledkoch miestneho referenda zluèovaných
obcí.
3. V § 2a sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 6.
4. V § 2d sa za slová ¾udového hlasovania o jeho odvolaní, vkladajú slová volieb do Európskeho parlamentu, a slová hlasovania obyvate¾ov obce sa nahrádzajú slovami miestneho referenda.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia § 3
zákona è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu
obèanov v znení neskorích predpisov, § 7 zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z.
o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.
nahrádza citáciou § 3 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri
obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov, § 34 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
6. V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo verejných.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia
Napr. § 17 a 22 zákona Slovenskej národnej rady
è. 135/1974 Zb. o tátnej správe vo vodnom hospodárstve.
nahrádza
citáciou
Napríklad
zákon
è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami..
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 4a sa citácia § 3
ods. 4 a 5 zákona è. 135/1982 Zb. nahrádza citáciou
§ 8 zákona è. 253/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 17 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..
9. V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slová prechodný pobyt
vkladá èiarka a vypúajú sa slová alebo dlhodobý pobyt,4b) vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 4b.
10. V § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. m), § 11a
ods. 2 a 5, § 13a ods. 1 písm. f) a odseku 3 písm. a) a b)
sa slová hlasovanie obyvate¾ov obce vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami miestne referendum v príslunom tvare.
11. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo verejným.
12. V poznámke pod èiarou k odkazu 5a sa citácia Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 544/1990
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Napríklad zákon è. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 5b sa citácia Napríklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady
è. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorích predpisov, § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 494/1991 Zb. o tátnej správe
v odpadovom hospodárstve, § 6 písm. a), h) a i) zákona
Slovenskej národnej rady è. 134/1992 Zb. o tátnej
správe ochrany ovzduia v znení neskorích predpisov,
§ 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné
prostredie, § 32 ods. 4 písm. k) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
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starostlivosti v znení neskorích predpisov, § 30
písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, § 2 ods. 3 písm. i)
vyhláky Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 16/1995 Z. z. o strediskách sluieb kole. nahrádza
citáciou Napríklad § 34 ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z., § 30 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave v znení zákona è. 506/2002 Z. z., § 3
ods. 1 zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
§ 8 ods. 5 písm. a) zákona è. 215/2001 Z. z. o ochrane
genetických zdrojov rastlín pre výivu a po¾nohospodárstvo, § 34 ods. 1 písm. c), d), e) a k) zákona
è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon
o ovzduí), § 16 ods. 1 písm. k) zákona è. 596/2003 Z. z.
o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 11 ods. 3 písm. b) bod 9 zákona
è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 283/2008 Z. z., § 21 zákona
è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 zákona è. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 5d sa citácia
Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení
neskorích predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení zákona
è. 310/1999 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..
15. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia Napríklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady
è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti.
nahrádza citáciou Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorích predpisov..
16. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia Zákon è. 424/1991 Zb. o zdruovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorích predpisov..
17. V § 5 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: (ïalej len poslanec).
18. § 5 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi tátom
a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd..
19. V § 6 ods. 7 sa slová poslancom obecného zastupite¾stva nahrádzajú slovom poslancom.
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20. V poznámke pod èiarou k odkazu 9b sa citácia
Zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej
komore audítorov. nahrádza citáciou Zákon
è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..
21. V § 11 ods. 2 a 3, § 13 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 1
druhej vete a odseku 2, § 15 ods. 2, § 18 ods. 2 písm. a),
§ 18a ods. 3, § 18f ods. 4, § 20a ods. 4, § 20b ods. 5
a § 25 ods. 2 druhej vete sa vypúajú slová obecného
zastupite¾stva.
22. V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:
d) rozhodova o zavedení a zruení miestnej dane a uklada miestny poplatok,5a).
23. V § 11 ods. 4 písm. f) sa slová hlasovanie obyvate¾ov obce nahrádzajú slovami miestne referendum
a slová verejné zhromadenia obèanov sa nahrádzajú
slovami zhromadenie obyvate¾ov obce.
24. V § 11 ods. 4 písmená i), j) a k) znejú:
i) urèi plat starostu pod¾a osobitného zákona11) a urèi najneskôr 90 dní pred vo¾bami na celé funkèné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeni poèas funkèného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voli a odvoláva hlavného kontrolóra obce (ïalej len
hlavný kontrolór), urèi rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra a jeho plat, schva¾ova odmenu
hlavnému kontrolórovi,
k) schva¾ova tatút obce, rokovací poriadok obecného
zastupite¾stva a zásady odmeòovania poslancov,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorích predpisov..

25. V § 11a ods. 1 úvodnej vete sa slová hlasovanie
obyvate¾ov obce (miestne referendum) nahrádzajú slovami miestne referendum.
26. V § 11a ods. 1 písm. a) sa vypúa odkaz 11b vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 11b.
27. V § 11a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 7,
ktoré znejú:
(5) Obecné zastupite¾stvo vyhlási miestne referendum pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa
uskutoènilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
(6) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupite¾stvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sèítavanie
hlasov komisiu pre miestne referendum a urèí lehotu
na jej prvé zasadnutie.
(7) Obec najneskôr 15 dní pred dòom konania miestneho referenda zale kadému oprávnenému volièovi12)
oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom
uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupite¾stva o vyhlásení miestneho referenda alebo doruèenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvate¾om
obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a èas
konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasova-
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cieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na
úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 8.
28. § 11a sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda..
29. V § 11b nadpis znie: Zhromadenie obyvate¾ov
obce.
30. V § 11b sa vypúa slovo verejné.
31. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Obecné zastupite¾stvo zasadá pod¾a potreby, najmenej vak raz za tri mesiace. Ak poiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupite¾stva aspoò tretina poslancov,
starosta
zvolá
zasadnutie
obecného
zastupite¾stva tak, aby sa uskutoènilo do 15 dní od doruèenia iadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite¾stva zvolá starosta zvolený
v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutoènilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupite¾stvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené..
32. V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 6,
ktoré znejú:
(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupite¾stva pod¾a odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca
starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupite¾stvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne
vies takto zvolané zasadnutie obecného zastupite¾stva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupite¾stvo.
(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupite¾stva pod¾a odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupite¾stva sa uskutoèní 15. pracovný deò od doruèenia iadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá
zasadnutie obecného zastupite¾stva pod¾a odseku 1
tretej vety, zasadnutie obecného zastupite¾stva sa
uskutoèní 30. pracovný deò od vykonania volieb. Ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne vies takto zvolané zasadnutie obecného zastupite¾stva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne
vies zasadnutie obecného zastupite¾stva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupite¾stvom.
(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupite¾stva sa zverejòuje na úradnej tabuli v obci aspoò tri dni
pred zasadnutím obecného zastupite¾stva.
(5) Obecné zastupite¾stvo schva¾uje návrh programu
zasadnutia a jeho zmenu na zaèiatku zasadnutia. Ak
starosta odmietne da hlasova o návrhu programu zasadnutia obecného zastupite¾stva alebo o jeho zmene,
stráca právo vies zasadnutie obecného zastupite¾stva,
ktoré ïalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne vies zasadnutie
obecného zastupite¾stva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupite¾stvom.
(6) Ak na zasadnutí obecného zastupite¾stva poiada
v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo
poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo
poslancovi, stráca právo vies zasadnutie obecného zastupite¾stva, ktoré ïalej vedie zástupca starostu. Ak

Èiastka 51

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne vies
zasadnutie obecného zastupite¾stva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupite¾stvom..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
33. V poznámke pod èiarou k odkazu 12a sa citácia
§ 38 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 91 zákona
è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a citácia zákon è. 52/1998 Z. z.
o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch,
zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností sa nahrádza citáciou zákon è. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
34. V § 12 ods. 10 sa za slová Národnej rady Slovenskej republiky, vkladajú slová poslanec Európskeho
parlamentu, a za slovo alebo sa vkladá slovo iného.
35. V § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo rady vkladá
èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
36. V § 13 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) vydáva pracovný poriadok, organizaèný poriadok
obecného úradu a poriadok odmeòovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupite¾stvo
o vydaní a zmenách organizaèného poriadku obecného úradu,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) § 1 ods. 3 písm. b) zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

37. V § 13 odsek 5 znie:
(5) Starosta je tatutárnym orgánom obce. Starosta
môe rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveri
zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom
poverení..
Zároveò sa vypúajú poznámky pod èiarou k odkazom 13, 14 a 14a.
38. V § 13 ods. 6 sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami
ods. 11.
39. V § 13 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: a
na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
40. V § 13 ods. 9 sa slovo starosta nahrádza slovom
obec.
41. V § 13 ods. 10 sa slová starosta dozvedel nahrádzajú slovami obec dozvedela a slovo Pokuta sa nahrádza slovami Výnos pokút.
42. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia
Zákon è. 71/1967 Zb. nahrádza citáciou Zákon
è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Èiastka 51

Zbierka zákonov è. 102/2010

Strana 749

43. V § 13 ods. 11 sa odkaz 15a oznaèuje ako odkaz
11 a vypúa sa poznámka pod èiarou k odkazu 15a.

potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých poslancov..

44. § 13 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu..

58. V § 18d ods. 3 sa slovo starosta nahrádza slovom obec.

45. § 13a sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Starosta je povinný skutoènosti pod¾a odseku 1
písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámi obci..

59. V § 18g ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorý je súèasou obecného úradu..
60. V § 18g sa vypúa odsek 4.

46. V § 13b odseky 1 a 3 znejú:
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého
spravidla na celé funkèné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloenia s¾ubu starostu; ak
tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupite¾stvo. Zástupca starostu môe by len poslanec. Ak obec
má viac ako 20 000 obyvate¾ov, starosta môe poveri
zastupovaním dvoch zástupcov starostu, prièom urèí
ich poradie. Starosta môe zástupcu starostu kedyko¾vek odvola. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ïalieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

61. V § 20b odsek 3 znie:
(3) Zdruenie obcí vzniká dòom registrácie v registri
zdruení obcí obvodným úradom v sídle kraja..

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej èlenom.

65. V § 20d ods. 3 sa slová krajský súd prísluný
pod¾a sídla zdruenia, a ak ide o zdruenie s pôsobnosou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyí
súd Slovenskej republiky nahrádzajú slovom súd.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu
urèenom starostom v písomnom poverení..
47. V § 13b sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
48. V § 13b ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia
tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu..
49. V § 13b ods. 5 sa èíslovka 5 nahrádza èíslovkou
4 a odkaz 15a sa oznaèuje ako odkaz 11.
50. V § 14 ods. 2 sa za slovo strán vkladá èiarka
a slová politických hnutí a nezávislých poslancov.
51. V § 14 ods. 4 sa slovo mesiac nahrádza slovami
tri mesiace a na konci druhej vety sa pripájajú tieto
slová: alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
52. V § 16 ods. 1 sa vypúa prvá veta.
53. V § 16 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo vetkých
a slová starostu vydaných v správnom konaní sa nahrádzajú slovom obce.
54. V § 16 ods. 2 písm. d) sa slovo starostu nahrádza slovom obce.
55. V § 16 ods. 3 sa slovo organizuje nahrádza slovom riadi.

62. V § 20c ods. 2 písm. a) sa slovo zaloení nahrádza slovom zriadení a slovo bydliska sa nahrádza
slovami adresy trvalého pobytu.
63. V § 20c ods. 2 písm. d) treom bode sa slovo cie¾
nahrádza slovom predmet.
64. V § 20c ods. 2 písm. d) iestom bode sa slovo zániku nahrádza slovom zruenia.

66. § 20e sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Obvodný úrad v sídle kraja vedie register zdruení obcí. Register zdruení obcí je verejný zoznam, do
ktorého sa zapisujú
a) názov a sídlo zdruenia obcí,
b) predmet èinnosti zdruenia obcí,
c) názvy obcí, ktoré sú zriaïovate¾mi zdruenia obcí,
d) orgán oprávnený kona v mene zdruenia obcí;
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby,
ktorá vykonáva túto pôsobnos,
e) dátum a èíslo registrácie zdruenia obcí,
f) dátum a dôvod zruenia zdruenia obcí,
g) vstup zdruenia obcí do likvidácie a skonèenie likvidácie; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu likvidátora,
h) vyhlásenie konkurzu a skonèenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty,
i) dátum a dôvod výmazu zdruenia obcí z registra
zdruení obcí,
j) zmeny údajov uvedených v písmenách a), b) a d).
(5) Údaje v registri zdruení obcí sú úèinné voèi kadému dòom vykonania zápisu..
67. V § 20f ods. 1 sa slovo zaniká nahrádza slovami
sa zruuje.

56. § 16 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Organizáciu obecného úradu, poèet zamestnancov a ich pracovné èinnosti ustanovuje organizaèný poriadok obecného úradu..

68. V § 20f ods. 2 sa slovo zániku nahrádza slovom
zruení, slovo zánik slovom zruenie a na konci sa
pripája táto veta: Pri zruení zdruenia obcí pod¾a odseku 1 písm. b) obvodný úrad v sídle kraja vymenuje
likvidátora..

57. § 18a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je

69. V § 20f ods. 3 tretej vete sa slová krajský súd prísluný pod¾a sídla zdruenia, a ak ide o zdruenie s pô-
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sobnosou na celom území Slovenskej republiky, na
Najvyí súd Slovenskej republiky nahrádzajú slovom
súd.
70. V § 20f ods. 3 sa vypúa posledná veta.
71. § 20f sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Zdruenie obcí sa zruuje s likvidáciou okrem
zruenia zdruenia obcí zlúèením s iným zdruením
obcí. Na likvidáciu zdruenia obcí sa primerane vzahuje osobitný predpis.17a)
(6) Zdruenie obcí zaniká dòom jeho výmazu z registra zdruení obcí obvodným úradom v sídle kraja..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 70 a 75a Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov..

72. V § 22 ods. 8 sa vypúa druhá veta.
73. V § 24 ods. 2 sa slovo predstaveným nahrádza
slovom predstavite¾om.
74. V § 24 sa vypúa odsek 4.
75. V nadpise piatej èasti a v nadpise § 25 sa vypúajú slová obecných zastupite¾stiev.
76. V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa vypúajú slová
obecného zastupite¾stva (ïalej len poslanec).
77. V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:
c) dodriava tatút obce, rokovací poriadok obecného
zastupite¾stva a zásady odmeòovania poslancov,.

Doterajie písmená h) a k) sa oznaèujú ako písmená g) a j).
79. V § 25 ods. 2 písm. g) sa slová nie je spôsobilý zúèastòova sa nahrádzajú slovami sa nezúèastní ani
raz.
80. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Poslanec je povinný skutoènosti pod¾a odseku 2
písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámi obci..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
81. V § 25 ods. 8 sa za slová výkon funkcie vkladajú
slová zástupcu starostu.
82. V § 25 ods. 8 sa odkaz 18a oznaèuje ako odkaz
18b a poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:
práce

v

znení

zákona

83. § 25 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Poslancovi mono poskytnú odmenu najmä
vzh¾adom na úlohy a èasovú nároènos výkonu funkcie
pod¾a zásad odmeòovania poslancov..
84. V § 26 sa slová poslanec obecného zastupite¾stva nahrádzajú slovom poslanec.
85. § 27 znie:

§ 27
(1) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone
tátnej správy obec, sa vzahuje veobecný predpis
o správnom konaní.15)
(2) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy
obec, sa vzahuje veobecný predpis o správnom
konaní15); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
obce rozhoduje súd, ak osobitný predpis18c) neustanovuje inak.
(3) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási vo¾by do orgánu územnej samosprávy za neplatné alebo
zruí ich výsledok,19) úkony orgánu územnej samosprávy, ktorého sa rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky týka, a ktoré vykonal do rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa povaujú za
úkony vykonané oprávneným orgánom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18c a 19 znejú:

18c) Napríklad zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
19
) § 63 ods. 1 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov..

86. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
§ 29a

78. V § 25 ods. 2 sa vypúa písmeno g).

18b) § 136 ods. 2 Zákonníka
è. 210/2003 Z. z..
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Ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise pouíva slovo obec, rozumie sa tým aj mesto, ak z tohto
zákona alebo z osobitného predpisu nevyplýva, e ich
ustanovenia sa vzahujú len na obec alebo len na mesto..
87. Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30d
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. apríla 2010
Obec upraví rokovací poriadok obecného zastupite¾stva v súlade s § 12 ods. 1 a 6 do 30. septembra 2010..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 445/1990 Zb.,
ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozirovania
tlaèe a iných vecí spôsobilých ohrozi mravnos sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slovom zákonom èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ak touto èinnosou
nepáchajú trestný èin pod¾a § 205 Trestného zákona
è. 140/1961 Zb. v znení zákona è. 175/1990 Zb..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia § 1
ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorích
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predpisov. Zákon è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov. nahrádza citáciou § 2 ods. 2 zákona
è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia § 3
zákona è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi a ostatných
hromadných informaèných prostriedkoch v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 2 ods. 1 zákona è. 167/2008 Z. z. o periodickej tlaèi a agentúrnom
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlaèový zákon)..
4. V § 2 ods. 1 sa slová prísluným orgánom tátnej
správy3) nahrádzajú slovami obcou; pôsobnos obce
je výkonom samosprávy.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných
kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1978 Zb. o kolských zariadeniach v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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6) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 398/1998 Z. z., zákona
è. 97/1999 Z. z., zákona è. 226/2000 Z. z., zákona
è. 124/2002 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona
è. 551/2003 Z. z., zákona è. 324/2004 Z. z., zákona
è. 586/2004 Z. z., zákona è. 546/2005 Z. z., zákona
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 122/2006 Z. z., zákona
è. 71/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z. a zákona
è. 400/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 63 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ústavný súd rozhodne o sanosti na neústavnos alebo nezákonnos volieb do orgánu miestnej
samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu
miestnej samosprávy do 90 dní od doruèenia sanosti..
2. Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

6. § 4 znie:
§ 4

§ 79b

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruí povinnos
pod¾a § 2 ods. 1 a § 3.

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. apríla 2010

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 331 eur.
(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva obvodný úrad a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

Konanie o sanosti na neústavnos alebo nezákonnos volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti
výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy, ktoré
sa neskonèilo do 31. marca 2010, sa dokonèí pod¾a
ustanovení úèinných do 31. marca 2010..

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.5).

Èl. IV

Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

7. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§ 4a
(1) Obvodný úrad uloí pokutu od 500 eur do 10 000
eur fyzickej osobe  podnikate¾ovi a právnickej osobe,
ktorá poruí povinnos pod¾a § 2 ods. 1 a § 3.
(2) Obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na
závanos, spôsob, èas trvania a následky poruenia
povinnosti.
(3) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï sa obvodný úrad dozvedel o poruení
povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(4) Na ukladanie pokút sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.6)
(5) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z. a zákona è. 291/2009 Z. z. sa
mení takto:
V § 27 odsek 3 znie:
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzahuje na
konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu obce
pri výkone samosprávy, ak o opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd. Obec rozhodne
o proteste prokurátora do 30 dní od doruèenia protestu..
Èl. V
Zákon è. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drania psov sa mení takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona
è. 553/2001 Z. z. nahrádza citáciou zákon
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zneèistil verejné priestranstvo.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon è. 40/1964
Zb. Obèiansky zákonník v znení neskorích predpisov,
zákon è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Napríklad zákon
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov..

(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 a odseku 2 písm. a)
a c) mono uloi pokutu do 165 eur a za priestupok
pod¾a odseku 2 písm. d) a f) mono uloi pokutu do 65
eur.

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia Zákon è. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných
bezpeènostných sluieb a podobných èinností, o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov a o doplnení zákona è. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorích predpisov (zákon o súkromných bezpeènostných slubách) v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov..
4. V § 2 písm. a) treom bode sa za slovom záchranných vypúa èiarka a vypúajú sa slová lokalizaèných a likvidaèných.
5. V § 3 ods. 6 sa slová 100 Sk nahrádzajú slovami
3,50 eura.
6. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí drite¾ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má
by evidovaný, kadú zmenu skutoèností a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umoní, aby psa viedla osoba, ktorá nespåòa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
e) neoznámi odcudzenie, znièenie alebo stratu známky,
f) nezabráni vo¾nému pohybu psa okrem priestorov na
to urèených.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
drite¾a psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na èloveka alebo zviera alebo
nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
d) nepreukáe známkou totonos psa,
e) nerepektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz vo¾ného pohybu psa,

(4) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva obec
a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného
zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.6)
(6) Výnos pokút je príjmom rozpoètu obce okrem výnosu pokút uloených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom tátneho rozpoètu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 24 a 25 Trestného zákona.
6
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Zákon è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 263/2006 Z. z. a zákona è. 254/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Obvodný úrad so súhlasom ministerstva môe
zriadi na výkon niektorých èinností tátnej správy
pracovisko obvodného úradu a urèi jeho územný obvod..
2. § 4 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Obvodný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti môe
spolupracova s orgánmi verejnej správy iných tátov,
najmä na úèel vzájomnej výmeny skúseností pri zabezpeèovaní úloh tátnej správy..
3. Príloha è. 2 sa vypúa.
Èl. VII
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 385/2008 Z. z., zákona
è. 474/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 a zákona
è. 400/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 3 písm. b) sa vypúajú slová a schváleného zastupite¾stvom samosprávneho kraja alebo obecným zastupite¾stvom.
Èl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej
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rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej
národnej rady è. 96/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady è. 130/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady è. 421/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady è. 500/1991 Zb., zákonom Slovenskej
národnej rady è. 564/1991 Zb., zákonom Slovenskej
národnej rady è. 11/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady è. 295/1992 Zb., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994
Z. z., zákonom è. 229/1997 Z. z., zákonom è. 225/1998
Z. z., zákonom è. 233/1998 Z. z., nálezom Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákonom
è. 389/1999 Z. z., zákonom è. 6/2001 Z. z., zákonom
è. 453/2001 Z. z., zákonom è. 205/2002 Z. z., zákonom
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è. 515/2003 Z. z., zákonom è. 369/2004 Z. z., zákonom
è. 535/2004 Z. z., zákonom è. 583/2004 Z. z., zákonom
è. 615/2004 Z. z., zákonom è. 757/2004 Z. z., zákonom
è. 171/2005 Z. z., zákonom è. 628/2005 Z. z., zákonom
è. 267/2006 Z. z., uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 616/2006 Z. z., zákonom è. 330/2007
Z. z., zákonom è. 334/2007 Z. z., zákonom è. 335/2007
Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 205/2008 Z. z., zákonom è. 384/2008 Z. z., zákonom
è. 445/2008 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 511/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2010 okrem èl. I 81. bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára
2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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103
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z.,
zákona è. 419/2002 Z. z., zákona è. 173/2004 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 669/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z. a zákona è. 304/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) V katastri sa spravidla nezapisujú ininierske
stavby a drobné stavby;1b) tieto sú v katastri zobrazené
na katastrálnej mape parcelným èíslom pozemku, na
ktorom je stavba postavená, alebo mapovou znaèkou
a sú oznaèené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu vyuívania pozemku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b

 ) § 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
2. V § 8 ods. 3 sa za slovom je vypúa slovo archívnym.
3. V § 8 ods. 4 sa za slovom sú vypúa slovo archívne.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
4. V § 21 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
5. V § 22 ods. 3 sa slová nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra nahrádzajú
slovami nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých správ katastra.
6. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Pri elektronickom podaní musia by vetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaruèeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyaduje osvedèený podpis, v elektronickom podaní
mu zodpovedá zaruèený elektronický podpis opatrený
èasovou peèiatkou.7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 40 ods. 4 a 5 Obèianskeho zákonníka a § 9 zákona

è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 214/2008 Z. z..

7. V § 23 sa vypúa odsek 3.
8 . V § 30 ods. 3 sa vypúajú slová alebo oprávnená
osoba pod¾a osobitného predpisu.
9. Doterají text § 31b sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemono odvola. Rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 1 písm. d) sa vyznaèí v spise..
10. V § 34 ods. 1 na konci sa pripája táto veta: Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záloných práv
z dohody záloných verite¾ov o poradí ich záloných
práv rozhodujúcom na ich uspokojenie..
11. V § 34 ods. 2 na konci sa umiestòuje odkaz 10eb.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10eb znie:

10eb) § 44a a 159a Obèianskeho súdneho poriadku..

12. V § 35 sa vypúa odsek 3.
13. V § 42 ods. 2 písmeno c) znie:
c) nehnute¾nosti pod¾a katastrálneho územia, pozemku pod¾a parcelného èísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra C alebo parcela registra E, druhu
pozemku a výmery pozemku, súpisného èísla stavby
a parcelného èísla pozemku, na ktorom je stavba
postavená, èísla bytu alebo nebytového priestoru,
èísla poschodia, èísla vchodu a spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných èastiach a spoloèných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na pri¾ahlom
pozemku, súpisného èísla stavby a parcelného èísla
pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnute¾nos v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku..
14. V § 42 odsek 4 znie:
(4) Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje
chyby v písaní alebo poèítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo
dolokou na zmluve, ak s tým úèastníci súhlasia. V doloke sa uvedie nesprávnos, správne znenie s vyznaèením dátumu vykonania opravy, podpisy úèastníkov
zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlaèok okrúhlej peèiatky..
15. V § 42 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
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16. V § 42 ods. 5 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 2.
17. V § 46 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak sa nepreukáe nieèo iné..
18. V § 67c ods. 1 sa za slová orgánov ochrany lesného pôdneho fondu vkladá èiarka a slová obvodného
úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec
nachádza.
19. V § 69 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: Výpis
z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva s ozna-
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èením, e na liste vlastníctva je plomba o zmene práva
k nehnute¾nosti, správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej pod¾a
osobitného predpisu.10b).
20. V § 70 ods. 2 na konci sa pripája táto veta: Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra E..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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104
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 44/1988 Zb.
o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb., zákona è. 558/2001 Z. z.,
zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 219/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z. a zákona è. 73/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 28 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dokumentáciou, v prípade návrhu na pouitie
technológie kyanidového lúhovania alebo návrhu na
otvárku, prípravu, dobývanie, úpravu a zu¾achovanie rádioaktívnych nerastov, obsahujúcou
1. navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob
otvárky, prípravy, úpravy a zu¾achovania, predbené termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2. opatrenia na zníenie vplyvov èinností na ivotné
prostredie,
3. finanèné monosti navrhovate¾a,
4. technické monosti navrhovate¾a,
5. informáciu o stave v rieení stretov záujmov,
6. výpoèet predpokladaných prínosov vyuitia loiska
nerastu pre tát z titulu predpokladanej platby
úhrady za nerasty vydobyté z výhradného loiska..
2. § 28 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Obec, v ktorej katastrálnom území sa dobývací
priestor nachádza, nie je povinná priloi k návrhu na
zmenu alebo zruenie dobývacieho priestoru prílohy
pod¾a odseku 1 písm. b) a f)..
3. V § 30 ods. 5 v druhej vete sa za slová kyanidového
lúhovania vkladajú slová alebo na pouitie technológií pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zu¾achovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii
a sanácii banských diel spojených s dobývaním rádioaktívnych nerastov.

4. V § 30 ods. 5 v tretej vete sa slová túto technológiu nahrádzajú slovami tieto technológie.
5. V § 30 ods. 6 písm. a) sa slovo technológie nahrádza slovom technológií a slovo ktorej sa nahrádza
slovom ktorých.
6. V § 30 ods. 6 písm. b) sa za slová kyanidového lúhovania vkladá bodkoèiarka a pripájajú sa tieto slová:
preukázanie tejto skutoènosti sa nevyaduje pri technológiách, ktoré sa majú poui pri otvárke, príprave,
dobývaní, úprave a zu¾achovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel spojených s dobývaním rádioaktívnych nerastov.
7. V § 30 ods. 6 písmeno c) znie:
c) súhlasné stanovisko obce, v katastrálnom území
ktorej
1. sa má poui spracovanie, respektíve úprava nerastov metódou kyanidového lúhovania alebo
2. sa majú poui technológie pri otvárke, príprave,
dobývaní, úprave a zu¾achovaní rádioaktívnych
nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel
spojených s dobývaním nerastov s rádioaktívnymi vlastnosami alebo
3. má by umiestnená skládka (úloisko, odkalisko
a podobne) odpadov z banskej èinnosti a zo spracovania nerastov pod¾a druhej vety odseku 5,.
8. V § 30 ods. 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) súhlasné stanovisko obcí bezprostredne susediacich s obcou uvedenou v písmene c) tohto odseku,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
9. V § 30 ods. 6 písm. e) v prvej vete sa za slová písmene c) vkladajú slová a d) a v druhej vete sa slová
pod¾a písmen c) a d) nahrádzajú slovami pod¾a písmen c), d) a e).
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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105
ZÁKON
z 9. marca 2010,
ktorým sa mení zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 62/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 137/2009 Z. z. a zákona è. 572/2009 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 82 odsek 5 znie:
(5) Ak sú dôchodkovou správcovskou spoloènosou
dodrané pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika pre
dôchodkový fond ustanovené týmto zákonom, Národná
banka Slovenska na základe návrhu dôchodkovej

správcovskej spoloènosti schválením tatútu dôchodkového fondu urèí, e a 50 % èistej hodnoty majetku
v dôchodkovom fonde mono investova do prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných alebo zaruèených èlenským tátom. Tieto prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu
musia by denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky. Majetok v dôchodkovom fonde pod¾a prvej vety musí tvori najmenej
es emisií prevodite¾ných cenných papierov alebo nástrojov peòaného trhu a hodnota jednej emisie pod¾a
prvej vety nesmie tvori viac ako 30 % èistej hodnoty
majetku v dôchodkovom fonde..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 77b sa vypúa.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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106
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. februára 2010,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2003 Z. z., ktorým sa
ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí textilných
vláken a trojzlokových zmesí textilných vláken v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2003 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí textilných vláken a trojzlokových zmesí textilných vláken v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 385/2006 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 431/2007 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia
§ 1 ods. 1 písm. a) vyhláky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky è. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní zloenia a spôsobe
zaobchádzania s textilnými výrobkami nahrádza citáciou § 2 písm. a) vyhláky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky è. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní materiálového
zloenia textilných výrobkov.
2. V § 4a sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.

3. V názve prílohy è. 1 sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.
4. Príloha è.1 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Komisie 2009/122/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o urèitých
metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí
textilných vlákien (Ú. v. EÚ L 242, 15. 9. 2009)..
5. V prílohe è. 2 siedmom bode sa slová § 3 a 4 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o oznaèovaní zloenia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami nahrádzajú slovami § 6 a 8 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o oznaèovaní materiálového zloenia textilných výrobkov v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 284/2009 Z. z..
6. V prílohe è. 3 èas 2 PECIÁLNE METÓDY  SÚHRNNÁ TABU¼KA vrátane nadpisu znie:

2 SÚHRNNÁ TABU¼KA

4.

Oblas aplikovania
Nerozpustná zloka
acetát
urèité iné vlákna
urèité proteínové vlákna
urèité iné vlákna
viskóza, meïnaté vlákno
bavlna, elastolefin alebo melamín
alebo urèité typy modalu
polyamid alebo nylon
urèité iné vlákna

5.
6.
7.

acetát
triacetát alebo polylaktid
urèité celulózové vlákna

8.

akrylové vlákna, urèité
modakrylové vlákna alebo
urèité chloridové vlákna

Metóda
1.
2.
3.

Rozpustná zloka

triacetát, elastolefin alebo melamín
urèité iné vlákna
polyester, elastomultiester alebo
elastolefin
urèité iné vlákna

Èinidlo
acetón
chlórnan
kyselina mravèia a chlorid
zinoènatý
kyselina mravèia, 80 %
m/m
benzylalkohol
dichlórmetán
kyselina sírová, 75 %
m/m
dimetylformamid
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Rozpustná zloka
urèité chloridové vlákna

Oblas aplikovania
Nerozpustná zloka
urèité iné vlákna

10.

acetát

11.
12.

hodváb
juta

13.
14.

polypropylén
urèité iné vlákna

15.

chloridové vlákna, urèité
modakrylové vlákna, urèité
elastanové vlákna, acetátové
vlákna a triacetátové vlákna
melamín

16.

urèité chloridové vlákna, elastolefin
alebo melamín
vlna, srs, elastolefin alebo melamín
urèité ivoèíne vlákna
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Èinidlo
sírouhlík/acetón,
55,5/44,5 v/v
¾adová kyselina octová

kyselina sírová, 75 % m/m
metóda stanovenia obsahu
dusíka
urèité iné vlákna
xylén
chloridové vlákna (homopolyméry
metóda s koncentrovanou
vinylchloridu), elastolefin alebo melamín kyselinou sírovou
urèité iné vlákna
cyklohexanón

bavlna alebo aramid

7. V prílohe è. 3 METÓDA è. 1 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), ¾anom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom
(12), broomom (13), ramiou (14), so sisalom (15),
s meïnatým vláknom (21), modalom (22), proteínom
(23), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), elastomultiesterom (46),
elastolefinom (47) a melamínom (48).
Uvedenú metódu nie je moné aplikova na acetátové
vlákna, ktoré boli na povrchu dezacetylované..
8. V prílohe è. 3 METÓDA è. 1 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota
d je1,01..
9. V prílohe è. 3 METÓDA è. 2 bod 1.2 znie:
1.2. s bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), polypropylénom (37), elastanom (43), so skleným vláknom
(44), s elastomultiesterom (46), elastolefinom (47)
a melamínom (48).
Ak sú prítomné odliné proteínové vlákna, metóda
udáva ich celkové mnostvo, ale nie ich percentuálne
podiely..
10. V prílohe è. 3 METÓDA è. 2 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem bavlny, viskózy, modalu
a melamínu, ktorých hodnota d je 1,01, a nebielenej
bavlny, ktorej hodnota d je 1,03..
11. V prílohe è. 3 METÓDA è. 3 bod 1.2 znie:
1.2. s bavlnou (5), elastolefinom (47) a melamínom
(48).

horúca kyselina mravèia,
90 % m/m.

Ak sa zistí prítomnos modalového vlákna, vykoná sa
predbený test s cie¾om zisti, èi je rozpustné v èinidle.
Táto metóda nie je aplikovate¾ná na zmesi, v ktorých
bola bavlna nadmerne chemicky degradovaná, alebo na
zmesi, v ktorých sa viskóza alebo meïnaté vlákno stali
neúplne rozpustnými v dôsledku prítomnosti urèitých
farbív alebo apretúr, ktoré nemono úplne odstráni..
12. V prílohe è. 3 METÓDA è. 3 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d bavlny je 1,02, melamínu 1,01 a elastolefinu 1,00..
13. V prílohe è. 3 METÓDA è. 4 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s bavlnou
(5), meïnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou
(25), akrylom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (35), polypropylénom (37), so skleným vláknom
(44), s elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Táto metóda je aplikovate¾ná aj na zmesi s vlnou, ale
ak je obsah vlny väèí ako 25 %, pouije sa metóda è. 2
(rozpúanie vlny v roztoku alkalického chlórnanu sodného)..
14. V prílohe è. 3 METÓDA è. 4 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota
d je 1,01..
15. V prílohe è. 3 METÓDA è. 5 prvý bod znie:
1. OBLAS APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovate¾ná po odstránení nevláknovej látky na dvojzlokové zmesi acetátu (19) s triacetátom (24), elastolefinom (47) a melamínom (48)..
16. V prílohe è. 3 METÓDA è. 5 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
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Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota
d je 1,01..
17. V prílohe è. 3 METÓDA è. 6 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), so skleným
vláknom (44), s elastomultiesterom (46), elastolefinom
(47) a melamínom (48).
Triacetátové vlákna, ktoré boli podrobené apretúre
vedúcej k èiastoènej hydrolýze, u nie sú v èinidle úplne
rozpustné. V takých prípadoch metóda nie je aplikovate¾ná..
18. V prílohe è. 3 METÓDA è. 6 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem polyesteru, elastomultiesteru, elastolefinu a melamínu, ktorých hodnota d je
1,01..
19. V prílohe è. 3 METÓDA è. 8 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom
(30), polyesterom (35), elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Je rovnako aplikovate¾ná na akrylové vlákna a urèité
modakrylové vlákna upravené metalizovanými farbivami s výnimkou vlákien farbených s dodatoèným chrómovaním..
20. V prílohe è. 3 METÓDA è. 8 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem vlny, bavlny, meïnatého
vlákna, modalu, polyesteru, elastomultiesteru a melamínu, ktorých hodnota d je 1,01..
21. V prílohe è. 3 METÓDA è. 9 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom
(22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), so skleným vláknom (44),
s elastomultiesterom (46) a melamínom (48).
Ak obsah vlny alebo hodvábu v zmesi presahuje
25 %, pouije sa metóda è. 2.
Ak obsah polyamidu alebo nylonu v zmesi presahuje
25 %, pouije sa metóda è. 4..
22. V prílohe è. 3 METÓDA è. 9 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota
d je 1,01..
23. V prílohe è. 3 METÓDA è. 10 bod 1.2 znie:
1.2. s urèitými chloridovými vláknami (27), a to polyvinylchloridovými vláknami tie dodatoène chlórovanými, elastolefinom (47) a melamínom (48)..
24. V prílohe è. 3 METÓDA è. 11 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s elastolefinom (47) a melamínom (48)..
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25. V prílohe è. 3 METÓDA è. 11 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d vlny je 0,985, elastolefinu 1,00 a melamínu 1,01..
26. V prílohe è. 3 METÓDA è. 13 bod 1.2 znie:
1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), acetátom (19), meïnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátom (24), viskózou
(25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), so skleným vláknom (44), s elastomultiesterom (46) a melamínom (48)..
27. V prílohe è. 3 METÓDA è. 13 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota
d je 1,01..
28. V prílohe è. 3 METÓDA è. 14 prvý bod znie:
1. OBLAS APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovate¾ná po odstránení nevláknovej látky na dvojzlokové zmesi bavlny (5), acetátu
(19), meïnatého vlákna (21), modalu (22), triacetátu
(24), viskózy (25), urèitých akrylových vlákien (26), urèitých modakrylových vlákien (29), polyamidu alebo
nylonu (30), polyesteru (35) a elastomultiesteru (46)
s chloridovými vláknami (27) zaloenými na homopolyméroch vinylchloridu, ak sú alebo nie sú následne
chlórované, elastolefinom (47) a melamínom (48).
Ide o tie modakrylové vlákna, ktoré dávajú èíry roztok
po ponorení do koncentrovanej kyseliny sírovej (relatívna hustota 1,84 pri 20 °C).
Túto metódu mono poui namiesto metód è. 8 a 9..
29. V prílohe è. 3 METÓDA è. 14 druhý bod znie:
2. PRINCÍP
Zloka iná ako chloridové vlákno, elastolefin alebo
melamín (t. j. vlákna uvedené v odseku 1.1) sa rozpúa
zo známej hmotnosti suchej zmesi pomocou koncentrovanej kyseliny sírovej (relatívna hustota 1,84 pri
20 °C). Zvyok pozostávajúci z chloridového vlákna,
elastolefinu alebo melamínu sa zhromadí, premyje,
vysuí a zvái; jeho hmotnos, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako percento hmotnosti suchej zmesi.
Percento druhých zloiek sa zistí rozdielom..
30. V prílohe è. 3 METÓDA è. 14 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota
d je 1,01..
31. V prílohe è. 3 METÓDA è. 15 prvý bod znie:
1. OBLAS APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovate¾ná po odstránení nevláknovej látky na dvojzlokové zmesi acetátu (19), triacetátu (24), chloridového vlákna (27), urèitých modakrylových vlákien (29), urèitých elastanových vlákien (43)
s vlnou (1), so zvieracou srsou (2 a 3), s hodvábom (4),
bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom (22),
viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30) akrylom
(26), so skleným vláknom (44) a s melamínom (48).
Ak sú prítomné modakrylové alebo elastanové vlák-
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na, musí sa najskôr vykona predbený test s cie¾om
zisti, èi sú vlákna úplne rozpustné v èinidle.
Zmesi obsahujúce chloridové vlákna je tie moné
analyzova pomocou metódy è. 9 alebo 14..
32. V prílohe è. 3 METÓDA è. 15 piaty bod znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií.
Hodnota d je 1,00 okrem hodvábu a melamínu, ktorých hodnota d je 1,01, a akrylu, ktorého hodnota d
je 0,98..
33. V prílohe è. 3 sa dopåòa METÓDA è. 16, ktorá vrátane nadpisu znie:
METÓDA è. 16
MELAMÍN A URÈITÉ INÉ VLÁKNA
(metóda pouívajúca horúcu kyselinu mravèiu)
1. OBLAS APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovate¾ná po odstránení nevláknovej látky na dvojzlokové zmesi melamínu (48) s bavlnou (5) a aramidom (31).
2. PRINCÍP
Melamín sa rozpustí zo známej hmotnosti suchej zmesi
pomocou horúcej kyseliny mravèej (90 % hmotnosti).
Zvyok sa zhromadí, prepláchne, vysuí a zvái; jeho
hmotnos, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako
percento hmotnosti suchej zmesi. Percento druhých
zloiek sa zistí rozdielom.
Prísne dodriava odporúèaný rozsah teplôt, pretoe
rozpustnos melamínu v znaènej miere závisí od teploty.
3. VYBAVENIE A ÈINIDLÁ (iné ako tie, ktoré sú pecifikované vo veobecných intrukciách)
3.1. Vybavenie
i) Kue¾ová banka so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml
ii) Trepací vodný kúpe¾ alebo iný prístroj na pretrepávanie a udranie banky na teplote 90 ± 2 °C
3.2. Èinidlá
i) Kyselina mravèia (90 % m/m, relatívna hustota pri
20 °C: 1,204 g/ml). Rozriedi 890 ml kyseliny mravèej 98  100 % m/m (relatívna hustota pri 20 °C:
1,220 g/ml) na 1 liter vodou.
Horúca kyselina mravèia je vysoko ieravá a musí sa
s òou opatrne zaobchádza.
ii) Amoniak, zriedený roztok: rozriedi 80 ml koncentrovaného roztoku amoniaku (relatívna hustota pri
20 °C: 0,880 g/ml) na 1 liter vodou.
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4. SKÚOBNÝ POSTUP
Dodriava postup pod¾a veobecných intrukcií a postupova takto:
K vzorke obsiahnutej v kue¾ovej banke so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml prida 100 ml kyseliny
mravèej na gram vzorky. Zazátkova a potrias banku,
aby sa zvlhèila vzorka. Necha banku v trepacom vodnom kúpeli pri teplote 90 ± 2 °C jednu hodinu a dôkladne pretrepáva. Necha banku vychladnú na izbovú
teplotu. Dekantova kvapalinu cez odváený filtraèný
téglik. Prida 50 ml kyseliny mravèej do banky obsahujúcej zvyok, ruène pretrepa a prefiltrova obsah banky cez filtraèný téglik. Akéko¾vek zvyné vlákna prenies do téglika opláchnutím banky malým mnostvom
èinidla  kyseliny mravèej. Odvodni téglik odsávaním
a premy zvyok èinidlom  kyselinou mravèou, horúcou vodou, zriedeným roztokom amoniaku a nakoniec
studenou vodou, odvodni lievik odsávaním po kadom
pridaní. Nepoui odsávanie, pokia¾ kadá preplachovacia kvapalina nesteèie gravitaène. Nakoniec odvodni téglik odsávaním, vysui téglik a zvyok ochladi
a odvái ich. Teplota má ve¾mi výrazný vplyv na rozpustnos melamínu a mala by sa dôkladne kontrolova.
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií. Hodnota d bavlny a aramidu je 1,02.
6. PRESNOS
Na homogénnej zmesi textilných materiálov nie je interval spo¾ahlivosti výsledkov získaných touto metódou väèí ako ± 2 pri hladine významnosti 95 %..
34. V prílohe è. 4 sa slová v prílohe è. 3 vyhláky Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej
republiky
è. 18/1999 Z. z. nahrádzajú slovami v prílohe è. 4 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 370/2008 Z. z..
35. V prílohe è. 4 èasti Príklady výpoètu obsahu
zloiek v niektorých trojzlokových zmesiach v percentách s pouitím niektorých variantov opísaných v bode
I.8.1 sa slová V prílohe è. 3 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 18/1999 Z. z. nahrádzajú slovami V prílohe è. 4 vyhláky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky è. 370/2008 Z. z..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. septembra 2010.

Robert Fico v. r.
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107
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. marca 2010
o podrobnostiach vydania osvedèenia o vhodnosti prírodných horninových truktúr
a podzemných priestorov na uskladòovanie plynov a kvapalín

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 6 zákona
è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona è. 73/2009 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o vydaní osvedèenia, ktorým Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky potvrdí vhodnos prírodných horninových truktúr a podzemných priestorov na uskladòovanie plynov a kvapalín.1)
§2
Prírodné horninové truktúry a podzemné priestory
vhodné na uskladòovanie plynov a kvapalín
(1) Prírodné horninové truktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním loísk ropy, hor¾avého
zemného plynu, technicky vyuite¾ného prírodného
plynu alebo soli alebo ktoré sa doteraz nezaèali dobýva
alebo ich dobývanie sa doteraz neukonèilo (ïalej len
prírodná horninová truktúra), sú vhodné na uskladòovanie plynov a kvapalín,1) ak sú overené geologické
podmienky na zriaïovanie, prevádzku, zabezpeèenie
a likvidáciu podzemných zásobníkov plynov a kvapalín
v prírodnej horninovej truktúre a
a) geologická stavba vhodnej prírodnej horninovej
truktúry, najmä håbka jej uloenia, produktívny interval, håbka loiskového uzáveru, hrúbka a ploný
rozsah, priestorová distribúcia hrúbok a priestorová
distribúcia vlastností umoòuje plyn alebo kvapalinu bez zbytoèných strát prija,
b) tektonická stavba prírodnej horninovej truktúry
vrátane primárnej tesnosti truktúry a jej bezprostredného nadloia a podloia, ako aj laterálna tesnos truktúrneho uzáveru a limitné maximálne
prevádzkové tlaky vo väzbe na tlakový gradient
umonia dosiahnu dlhodobú stabilitu uskladòovacej kapacity zásobníka a primárnu a sekundárnu
tesnos truktúry,
1

c) prítomnos, objem a rozmiestnenie zvykových plynov a kvapalín a ich fyzikálne vlastnosti a chemické
zloenie nebránia zatlaèeniu plynu alebo kvapaliny
do prírodnej horninovej truktúry.
(2) Za overené geologické podmienky na zriaïovanie,
prevádzku, zabezpeèenie a likvidáciu podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodnej horninovej
truktúre sa povaujú podmienky, ktoré vyplývajú
a) z výsledkov podrobného loiskového geologického
prieskumu pod¾a osobitného predpisu2) a sú súèasou závereènej správy geologickej úlohy s výpoètom objemu prírodnej horninovej truktúry alebo
b) z dobývania výhradného loiska ropy, hor¾avého zemného plynu, technicky vyuite¾ného prírodného plynu alebo soli a z výsledkov aobného loiskového
geologického prieskumu pod¾a osobitného predpisu3)
a sú súèasou závereènej správy geologickej úlohy
s výpoètom objemu prírodnej horninovej truktúry.
§3
Návrh na vydanie osvedèenia
(1) Návrh na vydanie osvedèenia, ktorý podáva podnikate¾ uvedený v osobitnom predpise,4) obsahuje
a) názov prírodnej horninovej truktúry alebo názov
geologickej úlohy, pri ktorej rieení sa overili geologické podmienky uskladòovania plynov a kvapalín,
b) názov a kód katastrálneho územia, názov a èíselný
kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa overili geologické podmienky uskladòovania plynov a kvapalín,
c) druh uskladòovaného média z h¾adiska vhodnosti
prírodnej horninovej truktúry,
d) rozhodnutie o schválení závereènej správy z loiskového geologického prieskumu s výpoètom objemu
prírodnej horninovej truktúry pod¾a § 2 ods. 2,
e) rozsah a objem prírodnej horninovej truktúry
vhodnej na uskladòovanie plynov a kvapalín,
f) údaje o urèenom dobývacom priestore, chránenom
loiskovom území a chránenom území pre osobitný
zásah do zemskej kôry na dotknutom území pod¾a
písmena b); ak nebolo urèené chránené územie pre

) § 5 ods. 2, § 34 a 34a zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
2
) § 2 ods. 3 písm. a) druhý bod zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
3
) § 2 ods. 3 písm. a) tretí bod zákona è. 569/2007 Z. z.
4
) § 5 ods. 2 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona è. 73/2009 Z. z.
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
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osobitné zásahy do zemskej kôry, návrh obsahuje
posúdenie, èi rozsah urèeného dobývacieho priestoru alebo urèeného chráneného loiskového územia
zabezpeèí dostatoènú ochranu prírodnej horninovej
truktúry,
g) predpoklad vplyvov uskladòovania plynov a kvapalín v navrhovanej prírodnej horninovej truktúre na
povrchové a podzemné objekty a zariadenia, najmä
na saenie alebo znemonenie vydobytia výhradných loísk, èinnos existujúcich osobitných zásahov, iné záujmy chránené pod¾a osobitných predpisov5) a opatrenia na ich ochranu,
h) vyznaèenie údajov pod¾a písmen b), e) a f) do mapového podkladu vytvoreného pod¾a osobitného predpisu6) v mierke, ktorá umoòuje zrete¾ne vyjadri
predpokladaný ploný rozsah prírodnej horninovej
truktúry, a to v jednom origináli a zodpovedajúcom
poète kópií máp tak, aby mohli by doruèené subjektom uvedeným v § 4 ods. 2.
(2) Podnikate¾, ktorý má záujem vyuíva prírodnú
horninovú truktúru na uskladòovanie plynov a kvapalín a disponuje výsledkami loiskového geologického
prieskumu, ktorým sa zisujú a overujú geologické
podmienky na zriaïovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynov a kvapalín, a nejde o podnikate¾a pod¾a osobitného predpisu,7) v návrhu okrem skutoèností uvedených v odseku 1 uvedie
a) svoje identifikaèné údaje, ktoré sú zhodné s údajmi
potrebnými na vydanie banského oprávnenia,
b) vyhlásenie o doterajom výkone podnikate¾skej èinnosti v oblasti vykonávania banských èinností
a èinností vykonávaných banským spôsobom vrátane otvárky, prípravy a dobývania výhradných loísk,
zabezpeèenia a likvidácie banských diel a lomov
a osobitných zásahov do zemskej kôry.

hote 30 dní. Ak podnikate¾ návrh v ustanovenej lehote
nedoplní, osvedèenie sa nevydá a táto skutoènos sa
podnikate¾ovi oznámi.
§4
Osvedèenie
(1) Osvedèenie obsahuje
a) názov prírodnej horninovej truktúry vhodnej na
uskladòovanie plynov a kvapalín,
b) názov a kód katastrálneho územia, názov a èíselný
kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa overili geologické podmienky uskladòovania plynov a kvapalín,
c) druh uskladòovaného média z h¾adiska vhodnosti
prírodnej horninovej truktúry,
d) rozsah a objem prírodnej horninovej truktúry
vhodnej na uskladòovanie plynov a kvapalín,
e) údaje o urèenom chránenom území pre osobitný zásah do zemskej kôry alebo údaje o chránenom loiskovom území alebo dobývacom priestore s potvrdením, e ich rozsah bude zabezpeèova dostatoènú
ochranu prírodnej horninovej truktúry,
f) mapový podklad s vyznaèením údajov pod¾a písmena e).
(2) Rovnopis vydaného osvedèenia sa doruèuje
a) podnikate¾ovi uvedenému v § 3 ods. 1 alebo v § 3
ods. 2,
b) Ministerstvu ivotného prostredia Slovenskej republiky,
c) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,
d) Zdrueniu miest a obcí Slovenska,
e) Hlavnému banskému úradu a príslunému obvodnému banskému úradu,
f) obci, v ktorej sa prírodná horninová truktúra nachádza.

(3) Prílohou návrhu pod¾a odseku 2 je osvedèený odpis banského oprávnenia.
(4) Ak predloený návrh nespåòa podmienky uvedené
v § 2 alebo neobsahuje náleitosti uvedené v odsekoch
1 alebo 2, podnikate¾ sa vyzve na doplnenie návrhu v le-
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§5
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2010.

Robert Fico v. r.

5

) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
(vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
6
) § 3 ods. 2 písm. a) vyhláky Slovenského banského úradu è. 79/1988 Zb. o chránených loiskových územiach a dobývacích priestoroch
v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 295/1999 Z. z.
7
) § 5 ods. 4 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona è. 73/2009 Z. z.
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VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
zo 17. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
è. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 zákona
è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhláky è. 536/2009 Z. z.,
vyhláky è. 1/2010 Z. z. a vyhláky è. 27/2010 Z. z. sa
mení takto:
§ 22 znie:
§ 22
(1) Správca výberu mýta môe na základe poiadavky
prevádzkovate¾a vozidla, splnomocneného zástupcu
alebo vodièa vozidla vypoèíta a vybra mýto na základe
údajov zistených z technického preukazu alebo osvedèenia o evidencii vozidla, a to za vzdialenos, ktorá zodpovedá tranzitnému úseku ciest s pouitím príslunej
sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla, prièom vodiè
vozidla je v takom prípade oprávnený len na jeden tranzit cez územie Slovenskej republiky po príslunom
tranzitnom úseku ciest poèas èasovo obmedzeného obdobia urèeného správcom výberu mýta (ïalej len
uívanie tranzitného úseku ciest).
(2) Mýto za uívanie tranzitného úseku ciest sa vyberá vopred. Mýto za uívanie tranzitného úseku ciest
mono uhradi v hotovosti, platobnou kartou alebo

pouitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystavite¾mi elektronických platobných
prostriedkov. Zoznam akceptovaných elektronických
prostriedkov platobného styku zverejòuje prevádzkovate¾ systému na svojej internetovej stránke.
(3) Správca výberu mýta urèí, aké údaje je prevádzkovate¾ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodiè
vozidla povinný poskytnú v prípade, ak iada o uívanie tranzitného úseku ciest pod¾a odseku 1.
(4) Ak v osvedèení o evidencii vozidla, v technickom
preukaze vozidla, certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená
emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0.
(5) Správca výberu mýta vystaví potvrdenie o úhrade
mýta za uívanie tranzitného úseku ciest, ktoré sa
viae k vozidlu identifikovanému evidenèným èíslom
vozidla.
(6) Na uívanie tranzitného úseku ciest pod¾a odsekov 1 a 5 sa nevzahujú ustanovenia § 3, 4, 7 a 19
a 21. Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest v prípade uívania tranzitného úseku ciest vzniká vydaním
potvrdenia pod¾a odseku 5 a zaniká vykonaním tranzitu, najneskôr vak uplynutím èasovo obmedzeného obdobia pod¾a odseku 1. Na zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest v prípade uívania tranzitného
úseku ciest sa primerane pouijú ustanovenia § 6.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.
Ustanovenie § 22 stráca úèinnos 30. júna 2010.

¼ubomír Vány v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 24. marca 2010,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 151/2009 Z. z.
o podrobnostiach o sluobnej rovnoate Policajného zboru a jej vyobrazení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 5 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej
sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej
republiky a elezniènej polície v znení zákona
è. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o sluobnej rovnoate Policajného zboru a jej vyobrazení sa dopåòa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11a
Prechodné ustanovenie
Do 31. marca 2015 sa za sluobnú rovnoatu Policajného zboru povauje aj doterajia sluobná rovnoata
sluby mýtnej polície elezniènej polície..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.

Robert Kaliòák v. r.
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