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324
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania potových sluieb a potového platobného styku na trhu potových sluieb
(ïalej len trh),
b) rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej sluby,
c) práva a povinnosti poskytovate¾a potových sluieb
a ich uívate¾a,
d) prístup k verejnej potovej sieti a poiadavky na
hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej
potovej siete a kontaktných miest verejnej potovej
siete,
e) pôsobnos orgánov tátnej správy v potových slubách a tátny doh¾ad nad poskytovaním potových
sluieb,
f) tátnu reguláciu potových sluieb a potového platobného styku a
g) priestupky a iné správne delikty na úseku potových
sluieb.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na èinnosti vykonávané
dopravcami alebo zasielate¾mi; ustanovenie § 7 ods. 3
tým nie je dotknuté.
§2
Potové sluby a potový platobný styk
(1) Potové sluby sú sluby poskytované na úèely
dodania potovej zásielky, a to vybranie a distribúcia
potovej zásielky.
(2) Vybranie potovej zásielky je prevzatie potovej
zásielky potovým podnikom od odosielate¾a alebo od
podávate¾a, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta potovej siete alebo kontaktného miesta
potovej siete. Ak odosielate¾ alebo podávate¾ poskytne údaje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
na úèely spracovania a vytvorenia potovej zásielky
z nich, je potová zásielka vybraná momentom jej vy1

) § 273 Obchodného zákonníka.

tvorenia z takýchto údajov, ak vytvorenie potovej zásielky vykoná potový podnik.
(3) Distribúcia je spracovanie potovej zásielky po jej
vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania a
po jej dodanie, ktoré zahàòa triedenie, prepravu a dodanie potovej zásielky.
(4) Dodanie potovej zásielky je odovzdanie potovej
zásielky adresátovi alebo oprávnenému prijímate¾ovi
spôsobom pod¾a tohto zákona, zmluvy o poskytnutí
potovej sluby (ïalej len potová zmluva) a obchodných podmienok1) potového podniku, pod¾a ktorých
poskytuje potové sluby na trhu (ïalej len potové
podmienky) a na mieste uvedenom v adrese potovej
zásielky, na mieste urèenom v potových podmienkach
alebo na mieste, ktoré je s potovým podnikom vopred
dohodnuté.
(5) Uívate¾om potovej sluby je odosielate¾ a adresát.
(6) Podávate¾ je osoba, ktorá v mene odosielate¾a odovzdá potovému podniku potovú zásielku na úèel jej
vybrania.
(7) Oprávnený prijímate¾ je osoba, ktorá je v mene adresáta oprávnená prevzia potovú zásielku.
(8) Potový platobný styk je dodanie peòazí pod¾a
údajov v poukaze potového platobného styku (ïalej
len potový poukaz) poukázaných odosielate¾om adresátovi na výplatu v hotovosti alebo sprostredkovaním
pripísania na bankový úèet.
(9) Potovou slubou nie je
a) vytvorenie potovej zásielky, ak k vytvorenej potovej zásielke nie je vykonaná distribúcia osobou, ktorá ju vytvorila alebo ak po vytvorení je potová zásielka osobou, ktorá ju vytvorila, odovzdaná z poverenia
odosielate¾a potovému podniku, ktorý ju vyberie,
b) preprava potových zásielok, ak je vykonávaná osobou, ktorá k týmto potovým zásielkam nevykoná
vybranie, triedenie alebo dodanie a
c) samodoruèenie.
(10) Samodoruèenie je dodanie potovej zásielky a èinnosti tomuto dodaniu predchádzajúce a s ním súvisiace, pri ktorom dodanie potovej zásielky vykoná sám
odosielate¾.
(11) Expresná potová sluba je potová sluba poskytujúca v porovnaní s inými potovými slubami vyiu
rýchlos a spo¾ahlivos vybrania a distribúcie potovej
zásielky a najmenej tyri z nasledujúcich sluieb:
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a) vybranie potovej zásielky v mieste jej pôvodu,
b) záruka doruèenia v urèený dátum,
c) osobné doruèenie adresátovi,
d) monos zmeny miesta doruèenia a adresy poèas
prepravy,
e) potvrdenie odosielate¾ovi o doruèení potovej zásielky,
f) monitorovanie a vysledovate¾nos pohybu potovej
zásielky alebo
g) personalizovaná sluba na základe individuálneho
dojednania a pecifických poiadaviek uívate¾a.
§3
Univerzálna sluba
(1) Univerzálna sluba je ponuka potových sluieb
pod¾a odseku 2, ktorá slúi na zabezpeèenie minimálneho uspokojenia potrieb vetkých uívate¾ov potových
sluieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpeèená dostupnos prístupových miest verejnej potovej siete a kontaktných miest verejnej potovej siete,
za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, kadý pracovný deò najmenej s jedným
vybraním a dodaním denne. Poskytovate¾om univerzálnej sluby je jeden alebo viac potových podnikov, ktorý
je povinný poskytova univerzálnu slubu na základe
potovej licencie a za podmienok a spôsobom pod¾a tohto zákona.
(2) Univerzálna sluba zahàòa
a) vybranie a distribúciu potových zásielok s hmotnosou do 2 kg vrátane,
b) vybranie a distribúciu slepeckých zásielok,
c) vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosou do 10 kg
vrátane,
d) distribúciu balíkov s hmotnosou do 20 kg vrátane,
ak boli vybrané v cudzine zahranièným poskytovate¾om univerzálnej sluby,
e) vybranie a distribúciu doporuèených zásielok a poistených zásielok,
f) vybranie a distribúciu úradných zásielok,
g) sluby spojené so zapísanými potovými zásielkami
najviac v rozsahu doplnkových sluieb pod¾a pravidiel pre medzinárodný potový styk2) a
h) vrátenie nájdenej potovej zásielky odosielate¾ovi
pod¾a § 53 ods. 3.
(3) Doporuèenou zásielkou je listová zásielka, ku ktorej je poskytnutá sluba doporuèene poskytujúca pauálnu záruku proti riziku straty, krádee alebo pokodenia listovej zásielky a ku ktorej sa vydáva doklad pre
odosielate¾a o jej podaní a na poiadanie aj o jej dodaní
adresátovi.
(4) Poistenou zásielkou je potová zásielka, ku ktorej
je poskytnutá sluba poistenie, ktorou sa potová zásielka poisuje pre prípad straty, krádee alebo pokodenia do hodnoty uvedenej pri jej podaní.
2
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(5) Univerzálna sluba sa poskytuje vo vnútrotátnom potovom styku, ako aj v medzinárodnom potovom styku, prièom v medzinárodnom potovom styku
sa poskytuje pod¾a pravidiel platných pre medzinárodný potový styk.3)
§4
Zamenite¾ná potová sluba
(1) Zamenite¾ná potová sluba je potová sluba,
ktorá je z h¾adiska uívate¾a potovej sluby zamenite¾ná s potovou slubou z rozsahu univerzálnej sluby
pod¾a § 3 ods. 2. Na úèely posúdenia zamenite¾nosti sa
berie do úvahy najmä obsah potovej sluby, jej úèel
a vyuitie pre uívate¾a potovej sluby, pridaná hodnota potovej sluby a cena za poskytnutie potovej
sluby (ïalej len potová sadzba). Potová sluba
môe by v odôvodnených prípadoch posúdená ako zamenite¾ná aj vtedy, ak sa nevyznaèuje vetkými vlastnosami potovej sluby z rozsahu univerzálnej sluby
pod¾a § 3 ods. 2, akými sú najmä frekvencia dodania èi
územný rozsah poskytovania.
(2) Ak vznikne spor týkajúci sa zamenite¾nosti konkrétnej potovej sluby, Potový regulaèný úrad zaène
na podnet potového podniku konanie o tom, èi ide
o zamenite¾nú potovú slubu.
(3) Potový regulaèný úrad v konaní pod¾a odseku 2
vo veci posúdenia návrhu urèenia relevantných trhov,
na ktorých je potová sluba poskytovaná, alebo zamenite¾nosti potovej sluby, spolupracuje s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.4)
(4) Expresná potová sluba nie je zamenite¾nou potovou slubou.
(5) Na úèely urèenia, èi je potová sluba zamenite¾nou potovou slubou, je rozhodujúci zápis v registri
potových podnikov pod¾a § 23 ods. 1 písm. b), pokia¾
Potový regulaèný úrad nerozhodne v konaní pod¾a odseku 2 inak.
§5
Potová zásielka
(1) Potová zásielka je oznámenie v písomnej forme
alebo iná vec, ktorá má by dodaná adresátovi a ktorá je
oznaèená adresou adresáta. Koneènú podobu úpravy
potovej zásielky, v ktorej ju potový podnik vyberá
a distribuuje, urèí potový podnik v potových podmienkach. Minimálne a maximálne rozmery potových
zásielok urèujú pravidlá pre medzinárodný potový
styk.3)
(2) Potová zásielka pod¾a odseku 1 je
a) listová zásielka, ktorou je najmä korepondencia,
reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka,

) Èl. 13 Svetového potového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 50/2010 Z. z. o prijatí Aktov
Svetovej potovej únie).
3
) Akty Svetovej potovej únie (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 50/2010 Z. z.).
4
) § 22 ods. 1 písm. f) zákona è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
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b) balík,
c) periodická zásielka alebo
d) potový poukaz.
(3) Korepondencia je oznámenie v písomnej forme
na akomko¾vek druhu fyzického média, ktoré sa má doda na adresu uvedenú na òom alebo na obálke. Korepondenciou je aj úèet, faktúra, finanèný výkaz alebo
iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia
so záväzkovými alebo inými vzahmi medzi odosielate¾om a adresátom. Korepondenciou nie je kniha, katalóg, noviny a iná periodická tlaè, a to ani vtedy, ak sú
obsahom listovej zásielky.
(4) Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie, ktoré pozostáva výluène z reklamných, marketingových
alebo propagaèných materiálov a obsahuje rovnakú
správu okrem mena adresáta, adresy a identifikaèného
èísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela
znaènému poètu adresátov a má sa doda na adresu
uvedenú na oznámení alebo na obálke. Reklamná adresovaná zásielka nie je oznámenie, ktoré je kombináciou
reklamnej adresovanej zásielky s inou vecou v tej istej
obálke.
(5) Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené Braillovým písmom, toèky so slepeckými znaèkami, zvukový
záznam alebo osobitný papier pre potrebu nevidiacich.
(6) Periodická zásielka je potová zásielka, ktorej obsahom je periodická tlaè pod¾a osobitného predpisu.5)
(7) Úradná zásielka je korepondencia urèená do
vlastných rúk úèastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci.
(8) Zapísaná potová zásielka je potová zásielka, pri
ktorej vybraní potovým podnikom dostane odosielate¾
potvrdenie o podaní a pri ktorej dodaní sa vyaduje
podpis adresáta alebo oprávneného prijímate¾a.
§6
Potová cenina
Potová cenina je
a) potová známka s oznaèením Slovensko alebo Slovenská republika, ktoré môe by doplnené symbolom Európskej únie,
b) potová celina, ktorou je lístok, obálka, aerogram
a pigeongram s vyobrazením potovej známky,
c) výplatná znaèka s oznaèením Slovensko alebo Slovenská republika, ktoré môe by doplnené symbolom Európskej únie, zo samoobsluných technických
zariadení,
d) prúok do výplatného stroja alebo
e) medzinárodná odpovedka vydaná Medzinárodným
úradom Svetovej potovej únie.
§7
Potový podnik
(1) Potový podnik je podnikate¾, ktorý poskytuje jed5
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nu alebo viacero potových sluieb alebo potový platobný styk.
(2) Poskytovanie potových sluieb a potového platobného styku je podnikaním. Poskytova potové sluby a potový platobný styk mono len za podmienok
ustanovených týmto zákonom, prièom
a) univerzálna sluba sa poskytuje na základe potovej
licencie,
b) potové sluby iné ako univerzálna sluba a potový
platobný styk sa poskytujú len na základe registrácie a v rozsahu pod¾a veobecného povolenia a
c) potový platobný styk poskytuje len potový podnik,
ktorý je právnickou osobou povinne vytvárajúcou
základné imanie.
(3) Potový podnik môe na základe zmluvy zabezpeèi poskytovanie potových sluieb, potového platobného styku alebo èinností s týmto poskytovaním súvisiacich prostredníctvom iného potového podniku
alebo inej osoby, vo vnútrotátnom ako aj v medzinárodnom potovom styku; potový podnik sa zodpovednosti za poskytovanie potových sluieb nemôe zbavi
a akéko¾vek dohody o zúení alebo o vylúèení týchto povinností alebo zodpovednosti sú neplatné.
(4) Vybranie a distribúciu úradnej zásielky môe poskytova iba potový podnik, ktorý na území, na ktorom potové sluby poskytuje, zabezpeèí
a) najmenej jedno vybranie a jedno dodanie úradnej
zásielky kadý pracovný deò,
b) dostupnos prístupových miest potovej siete alebo
kontaktných miest potovej siete na vybranie a dodanie úradnej zásielky,
c) lehoty na dodanie úradnej zásielky a
d) ukladanie úradných zásielok tak, aby sa zabezpeèilo
v plnom rozsahu doruèovanie v konaniach, ktorých
sa úradná zásielka týka.
(5) Potový podnik, ktorý je oprávnený poskytova
potový platobný styk, je oprávnený poskytova aj platobné sluby.6)
(6) Zamestnanec potového podniku má pri doruèovaní potovej zásielky a pri dodaní peòazí pod¾a údajov
v potovom poukaze v hotovosti postavenie chránenej
osoby pod¾a Trestného zákona.7)
Potová sie a verejná potová sie
§8
(1) Potová sie je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré potový podnik pouíva na vybranie
a distribúciu potových zásielok a poskytovanie potového platobného styku.
(2) Verejná potová sie je potová sie poskytovate¾a
univerzálnej sluby.
(3) Prístupové miesta potovej siete sú budovy a stále
technické zariadenia prístupné verejnosti urèené na
vybranie, distribúciu potových zásielok alebo poskytovanie potového platobného styku.

) § 2 ods. 1 zákona è. 167/2008 Z. z. o periodickej tlaèi a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlaèový zákon).
) § 2 ods. 3 písm. c) zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.
6
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(4) Kontaktné miesta potovej siete sú miesta urèené
na vybranie alebo dodanie potových zásielok alebo
poskytovanie potového platobného styku iné ako prístupové miesta potovej siete, a to mobilné technické
zariadenia, prístupové body alebo elektronické adresy
na komunikáciu elektronickými prostriedkami; na
úèely tohto zákona sa za kontaktné miesto potovej siete povaujú aj urèení zamestnanci potového podniku
alebo osoby oprávnené vybera alebo dodáva potové
zásielky na základe zmluvy s potovým podnikom.
(5) Prístupové miesta verejnej potovej siete sú najmä:
a) pota a
b) verejne prístupné samoobsluné technické zariadenia urèené na
1. vybranie potových zásielok, najmä potové
schránky,
2. dodanie potových zásielok, najmä potové prieèinky alebo doruèovacie schránky,
3. predaj potových známok alebo výplatných znaèiek.
(6) Potový podnik, ktorý poskytuje zamenite¾né potové sluby alebo potový platobný styk, je povinný
zriadi a prevádzkova aspoò jedno prístupové miesto
potovej siete alebo kontaktné miesto potovej siete.
(7) Potou je stála prevádzkareò urèená na vybranie
a distribúciu potových zásielok a na predaj potových
cenín.
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(4) Odmena poskytovate¾a univerzálnej sluby za prístup do verejnej potovej siete musí by najmenej
v sume skutoèných úèelne vynaloených nákladov,
ktoré poskytovate¾ univerzálnej sluby musí vynaloi
na umonenie prístupu do verejnej potovej siete a jej
súèasou sú vdy aj skutoèné úèelne vynaloené náklady, ktoré poskytovate¾ovi univerzálnej sluby vzniknú
v súvislosti s poskytovaním tohto prístupu poèas celej
doby tohto prístupu.
(5) Poskytovate¾ univerzálnej sluby je povinný zmluvu o prístupe uzavrie, ak sú splnené podmienky pod¾a
odseku 1 a návrh zmluvy o prístupe obsahuje náleitosti zmluvy o prístupe pod¾a tohto zákona a ak prístupu nebránia kapacitné a technické podmienky verejnej
potovej siete.
(6) Jedno vyhotovenie zmluvy o prístupe je pristupujúci potový podnik povinný bezodkladne po uzavretí
zmluvy o prístupe doruèi Potovému regulaènému
úradu.
(7) Ak do 30 dní odo dòa doruèenia výzvy pod¾a odseku 1 nedôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe, pristupujúci potový podnik je oprávnený poda návrh Potovému regulaènému úradu na rozhodnutie o urèení
sporného obsahu zmluvy o prístupe. Úèastníkmi konania sú potový podnik, ktorý návrh podal a poskytovate¾ univerzálnej sluby, ktorému bol návrh na uzavretie
zmluvy o prístupe adresovaný.

§9

(8) Potový regulaèný úrad v konaní o návrhu pod¾a odseku 7 písomne poiada poskytovate¾a univerzálnej sluby o vyjadrenie k návrhu. Ak Potový regulaèný
úrad zistí, e podmienky na uzavretie zmluvy o prístupe pod¾a tohto zákona sú splnené, rozhodnutím urèí
obsah zmluvy o prístupe, ktorý bol ako sporný predmetom návrhu a uloí poskytovate¾ovi univerzálnej sluby
a pristupujúcemu potovému podniku povinnos
zmluvu o prístupe s takto urèeným obsahom uzavrie;
inak návrh zamietne.

(1) Potový podnik poskytujúci zamenite¾né potové
sluby je oprávnený vyzva poskytovate¾a univerzálnej
sluby na uzavretie písomnej zmluvy o prístupe do verejnej potovej siete alebo do jej èasti (ïalej len zmluva
o prístupe), a to na úèely ochrany záujmov uívate¾ov
potových sluieb alebo zachovania efektívnej hospodárskej súae.

(9) Potový regulaèný úrad je povinný o návrhu pod¾a
odseku 7 rozhodnú do 30 dní odo dòa jeho doruèenia.
Vo zvlá zloitých prípadoch je Potový regulaèný úrad
oprávnený lehotu pod¾a prvej vety predåi o 30 dní,
o èom je povinný poèas plynutia tejto lehoty upovedomi úèastníkov konania spolu s uvedením dôvodu jej
predåenia.

(2) Zmluva o prístupe obsahuje okrem urèenia
zmluvných strán aj identifikáciu podmienok, spôsobu
a rozsahu prístupu do verejnej potovej siete, odmenu
poskytovate¾a univerzálnej sluby za prístup do verejnej potovej siete, spôsob a splatnos odmeny poskytovate¾a univerzálnej sluby a podmienky zabezpeèenia
potového tajomstva, ochrany informácií a osobných
údajov zo strany pristupujúceho potového podniku.

(10) Potový regulaèný úrad je viazaný návrhom pristupujúceho potového podniku pod¾a odseku 7. Potový regulaèný úrad nie je pri rozhodovaní viazaný vzorom zmluvy o prístupe pod¾a odseku 3.

(8) Oznaèenie pota mono pouíva len na oznaèenie prístupových miest verejnej potovej siete a kontaktných miest verejnej potovej siete. Tým nie je dotknuté právo poui oznaèenie pota v kombinácii
s inými slovami ako súèas obchodného mena potového podniku alebo ako súèas názvu potovej sluby
potového podniku, pokia¾ je zabezpeèená odlíite¾nos
od oznaèenia pod¾a prvej vety.

(3) Zmluvné podmienky v zmluve o prístupe musia
by v druhovo rovnakých veciach rovnaké pre vetky
pristupujúce potové podniky. Vzor zmluvy o prístupe
poskytovate¾ univerzálnej sluby uvedie vo svojich potových podmienkach, a to aj v èlenení pod¾a rozsahu
prístupu do verejnej potovej siete.

(11) Rozhodnutie pod¾a odseku 8 je písomné a obsahuje oznaèenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal a osoby, ktorá v jeho mene konala, urèenie obsahu zmluvy
o prístupe, oznaèenie zmluvných strán, ktorým sa
ukladá povinnos zmluvu o prístupe uzavrie, výrok,
vrátane lehoty na uzavretie zmluvy o prístupe alebo zamietnutie návrhu, odôvodnenie, pouèenie o monosti
preskúmania rozhodnutia súdom, dátum a miesto vydania rozhodnutia a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie sa doruèuje úèastníkom konania, nie je proti
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nemu moné poda odvolanie a je preskúmate¾né súdom pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku.8)
§ 10
Potové tajomstvo
(1) Predmetom potového tajomstva je
a) informácia a údaj o potových zásielkach a o potových slubách k nim poskytnutých alebo poskytovaných okrem informácií tatistického charakteru,
z ktorých nevyplýva, kto bol odosielate¾om alebo adresátom,
b) obsah korepondencie alebo
c) obsah ostatných potových zásielok.
(2) Kadý, kto príde s predmetom potového tajomstva do styku, je povinný zachováva o òom mlèanlivos
a zabráni, aby sa s ním oboznámila iná osoba; zbavi
mlèanlivosti ho môe písomnou formou odosielate¾ alebo adresát, ich právny nástupca alebo osoba konajúca
v ich mene na základe písomného splnomocnenia.
(3) Predmet potového tajomstva mono sprístupni
len odosielate¾ovi, adresátovi, ich právnemu nástupcovi alebo osobe konajúcej v ich mene na základe písomného splnomocnenia, v ktorom je pravos podpisu splnomocnite¾a osvedèená. Predmet potového tajomstva
sa sprístupòuje súdu a na základe písomnej iadosti
a na príkaz súdu9) inému orgánu tátu na úèely plnenia
jeho úloh pod¾a osobitného predpisu10) a orgánu èinnému v trestnom konaní na úèely odha¾ovania, vyetrovania a stíhania trestných èinov.
(4) Iným orgánom tátu na úèely pod¾a odseku 3 je
ozbrojený bezpeènostný zbor, ozbrojený zbor a tátny
orgán, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného
zriadenia, vnútorného poriadku, bezpeènosti tátu
a obrany tátu.
(5) Sprístupnenie predmetu potového tajomstva
pod¾a odseku 3 sa vzahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu potových zásielok pod¾a § 2 ods. 9 písm. a)
a b).
§ 11
Ochrana informácií a osobných údajov
(1) Potový podnik je pri poskytovaní potových sluieb alebo potového platobného styku oprávnený poadova a zaznamenáva o odosielate¾ovi a adresátovi
a o ich zástupcoch osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresu, údaj o doklade totonosti, bankové spojenie pri potovom platobnom styku a spracúva
a uchováva ich v informaèných systémoch v rozsahu
potrebnom na poskytovanie potových sluieb alebo
potového platobného styku, ak osobitný predpis11) neustanovuje inak. Potový podnik je povinný zabezpeèi
8
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ochranu informácií o poskytovaných potových slubách a potovom platobnom styku a ochranu osobných
údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo
zverejnením a pred ich zneuitím.
(2) Informácie a údaje, na ktoré sa vzahuje ochrana
osobných údajov, mono poskytnú len osobe, ktorej sa
týkajú; za poskytnutie informácií a údajov patrí potovému podniku úhrada nákladov v rozsahu pod¾a tarify.
(3) Informácie a údaje, na ktoré sa vzahuje ochrana
osobných údajov, sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu tátu na úèely plnenia jeho úloh pod¾a osobitného predpisu9) alebo na úèely odha¾ovania,
vyetrovania a stíhania trestných èinov.
(4) Prevádzkovate¾ centrálnej evidencie pobytu obyvate¾ov je povinný na základe písomnej a odôvodnenej
iadosti poskytnú potovému podniku údaje z nej, ak
sú tieto údaje potrebné na poskytnutie potovej sluby.
(5) Ustanovenie odseku 3 sa vzahuje aj na osobu,
ktorá vykonáva prepravu potových zásielok pod¾a § 2
ods. 9 písm. a) a b).
DRUHÁ ÈAS
TÁTNA SPRÁVA V POTOVÝCH SLUBÁCH
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY TÁTNEJ SPRÁVY
§ 12
Orgánom tátnej správy v oblasti potových sluieb
je
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
a
b) Potový regulaèný úrad.
§ 13
(1) Ministerstvo
a) vypracúva návrhy tátnej potovej politiky a koncepcie rozvoja potových sluieb a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ïalej len vláda) na schválenie,
b) zabezpeèuje medzinárodné vzahy v potových slubách na úrovni orgánov Európskej únie, èlenov vlád,
vládnych a medzivládnych organizácií,
c) schva¾uje
1. emisný plán potových známok a potových celín
a ich námetové a výtvarné rieenie,
2. zaèiatok a koniec platnosti potových známok
a potových celín a
d) uverejòuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

) § 247 a 250k Obèianskeho súdneho poriadku.
) § 108 a § 112 Trestného poriadku.
10
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
9
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(ïalej len vestník) rozhodnutia a iné dokumenty
pod¾a tohto zákona.
(2) Potový regulaèný úrad vykonáva
a) tátnu reguláciu potových sluieb a potového platobného styku (ïalej len tátna regulácia),
b) tátny doh¾ad nad poskytovaním potových sluieb
a potového platobného styku (ïalej len tátny doh¾ad),
c) spoluprácu s regulaènými orgánmi iných tátov
v oblasti potových sluieb,
d) funkciu notifikaèného orgánu v oblasti tátnej regulácie voèi orgánom Európskej únie a voèi prísluným orgánom èlenských tátov Európskej únie a èlenským
tátom Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu,
e) tatistické zisovanie pre oblas potových sluieb a
f) ïalie èinnosti pod¾a tohto zákona.
§ 14
(1) Potový regulaèný úrad je tátnou rozpoètovou organizáciou so sídlom v iline.
(2) Na èele Potového regulaèného úradu je predseda
Potového regulaèného úradu (ïalej len predseda),
ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Plat a platové náleitosti predsedu urèuje vláda pod¾a osobitného predpisu.12)
(3) Predsedu zastupuje podpredseda Potového regulaèného úradu (ïalej len podpredseda), ktorého vymenúva a odvoláva vláda.
(4) Funkèné obdobie predsedu a podpredsedu je es
rokov; funkciu môu vykonáva najviac dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Predseda a podpredseda nesmú poèas výkonu
funkcie
a) vykonáva funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí,
b) vykonáva funkciu v inom tátnom orgáne ani by
èlenom orgánu právnickej osoby, ktorá bola zákonom zriadená ako verejnoprávna intitúcia alebo verejnoprávna ustanovizeò alebo
c) by zamestnancom, ma úèas na podnikaní, by orgánom alebo èlenom orgánu potového podniku ani
pôsobi v jeho prospech alebo neprospech.
(6) Pred uplynutím funkèného obdobia zaniká výkon
funkcie predsedu a podpredsedu
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie alebo
c) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(7) Predsedu a podpredsedu mono odvola, ak
a) Potový regulaèný úrad neplní úlohy pod¾a tohto zákona,
b) nastala niektorá zo skutoèností pod¾a odseku 5,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin súvisiaci s výkonom funkcie,
alebo
d) nevykonáva funkciu najmenej es po sebe nasledujúcich mesiacov.
12
13
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DRUHÁ HLAVA
TÁTNA REGULÁCIA
Základné ustanovenia
§ 15
(1) tátna regulácia je
a) vytváranie podmienok na vznik a udriavanie konkurenèného prostredia na trhu,
b) urèovanie veobecných pravidiel poskytovania potových sluieb,
c) urèovanie veobecných podmienok poskytovania
zamenite¾ných potových sluieb a potového platobného styku,
d) ude¾ovanie oprávnenia alebo ukladanie povinnosti
poskytova univerzálnu slubu, urèovanie podmienok poskytovania univerzálnej sluby a poiadaviek
na prevádzku verejnej potovej siete,
e) regulácia potových sadzieb13) za poskytovanie univerzálnej sluby a potového platobného styku a
f) regulácia financovania univerzálnej sluby.
(2) Rozhodnutia Potového regulaèného úradu pri
výkone tátnej regulácie musia by transparentné, nediskriminaèné, primerané technickým a ekonomickým
monostiam potových podnikov a zaloené na objektívnych kritériách.
§ 16
Potový regulaèný úrad môe v èase mimoriadnej
udalosti spôsobenej ivelnou pohromou alebo haváriou
a v odôvodnených prípadoch ochrany verejného poriadku, verejnej bezpeènosti vrátane odha¾ovania a stíhania trestných èinov, ochrany zdravia a ivota ¾udí,
ochrany zvierat a rastlín alebo kultúrnych pamiatok na
dotknutom území doèasne upravi spôsob a podmienky vybrania a distribúcie potových zásielok odchylne
od ustanovení tohto zákona, najmä môe na nevyhnutný èas
a) vylúèi poskytovanie potových sluieb alebo urèi,
e ich bude poskytova len urèený potový podnik,
b) vylúèi z vybrania a distribúcie niektoré druhy potových zásielok,
c) obmedzi alebo zastavi poskytovanie potového platobného styku, alebo
d) zabezpeèi vybranie a distribúciu niektorých potových zásielok osobitným spôsobom.
§ 17
Veobecné povolenie
(1) Veobecné povolenie je rozhodnutie, ktoré vydáva
Potový regulaèný úrad pre vopred neurèený okruh
potových podnikov a v ktorom sú urèené
a) veobecné podmienky poskytovania potových sluieb iných ako univerzálnej sluby a potového platobného styku,
b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok

) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
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na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie potového platobného styku,
c) podrobnosti a údaje týkajúce sa registrácie.
(2) Ak ide o poskytovanie zamenite¾ných potových
sluieb, vo veobecnom povolení môu by urèené podmienky týkajúce sa zabezpeèenia
a) ochrany potovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k potovým zásielkam a
b) obmedzenia vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú
z vybrania a distribúcie vylúèené.
(3) Ak ide o vybranie a dodanie úradných zásielok, vo
veobecnom povolení môu by urèené podrobnosti
o podmienkach pod¾a § 7 ods. 4, najviac vak v rozsahu, v akom sú podmienky dostupnosti prístupových
miest potovej siete alebo kontaktných miest potovej
siete na vybranie a dodanie potovej zásielky a lehoty
na dodanie potovej zásielky a ukladanie potových zásielok uloené poskytovate¾ovi univerzálnej sluby
pod¾a tohto zákona alebo potovej licencie.
(4) Ak ide o poskytovanie potového platobného styku, vo veobecnom povolení môu by urèené podmienky týkajúce sa zabezpeèenia
a) schopnosti uhradi nároky na náhradu kody spôsobenej potovým podnikom pri poskytovaní potového platobného styku, a to formou minimálnej výky základného imania alebo formou minimálneho
poistného krytia z poistenia zodpovednosti za kodu, najviac v rozsahu pod¾a § 44 ods. 5 písm. a),
b) odbornej spôsobilosti, najviac v rozsahu pod¾a § 44
ods. 4, a
c) technickej a organizaènej pripravenosti vykonáva
potový platobný styk.
§ 18
(1) Návrh veobecného povolenia sa zverejòuje vo
vestníku najmenej 90 dní pred dòom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na zaujatie stanoviska a s údajom, kde a v akej lehote mono k návrhu
uplatni pripomienky; lehota na uplatnenie pripomienok nesmie by kratia ako 30 dní odo dòa zverejnenia
návrhu.
(2) Veobecné povolenie sa uverejòuje vo vestníku
a je právoplatné dòom uverejnenia, ak v òom nie je urèený neskorí deò právoplatnosti. Potový regulaèný
úrad zverejní veobecné povolenie aj na svojom webovom sídle.
(3) Ustanovenia § 17 a odsekov 1 a 2 sa vzahujú na
zmenu a zruenie veobecného povolenia rovnako.
§ 19
Konanie o registrácii
(1) Registrácia je zápis osoby, ktorá bude poskytova
potové sluby iné ako univerzálnu slubu alebo potový platobný styk, do registra potových podnikov. Prihláka na registráciu sa podáva pred zaèatím poskytovania potových sluieb.
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(2) Registráciu vykoná Potový regulaèný úrad na základe prihláky na registráciu a po preukázaní
a) bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym
orgánom, èlenom tatutárneho orgánu, dozorného
orgánu alebo kontrolného orgánu alebo prokuristom (ïalej len orgán potového podniku) právnickej osoby, ktorá prihláku podáva; ak ide o fyzickú
osobu, po preukázaní jej bezúhonnosti a
b) splnenia podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a potového platobného styku urèených veobecným povolením, ak potový podnik takúto potovú slubu alebo potový platobný styk
bude poskytova.
(3) Bezúhonnos osôb pod¾a odseku 2 písm. a) sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri
mesiace, a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením
vydaným prísluným orgánom tátu jeho obvyklého
pobytu nie starím ako tri mesiace, prièom bezúhonnou osobou je na úèely odseku 2 písm. a) osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za trestný èin majetkovej
povahy, za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný èin.
(4) Podmienky pod¾a odseku 2 a veobecné podmienky poskytovania potových sluieb a potového platobného styku vo veobecnom povolení pod¾a § 17 ods. 1
písm. a) a tohto zákona musia by potovým podnikom
splnené poèas celej doby poskytovania potových sluieb alebo potového platobného styku.
(5) Prihláka na registráciu sa podáva písomne na tlaèive, ktorého vzor je urèený vo veobecnom povolení,
a musí obsahova identifikaèné údaje osoby, ktorá ju
podáva, orgánu potového podniku, a druh poskytovanej potovej sluby; podrobnosti o obsahu a truktúre
identifikaèných údajov a druhu poskytovaných potových sluieb urèí Potový regulaèný úrad v tlaèive urèenom vo veobecnom povolení. K prihláke sa prikladajú
a) potové podmienky,
b) tarifa,
c) doklady preukazujúce bezúhonnos pod¾a odseku 3
a
d) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
§ 17 ods. 1 písm. b), ak potový podnik takúto potovú slubu alebo potový platobný styk bude poskytova.
(6) Tlaèivo prihláky na registráciu, ako aj tlaèivo na
ohlásenie zmien alebo iados o zmenu v registrovaných údajoch sú prílohou veobecného povolenia.
(7) Registráciu Potový regulaèný úrad vykoná zápisom do registra potových podnikov v lehote do desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia úplnej prihláky na registráciu. V odôvodnených prípadoch mono
lehotu predåi najviac o 20 dní.
(8) V rozsahu, v ktorom Potový regulaèný úrad vyhovie prihláke na registráciu, sa osobitné rozhodnutie
o registrácii nevydáva.
(9) Potový regulaèný úrad vydá súèasne s registráciou potvrdenie o registrácii a doruèí ho potovému
podniku.
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§ 20
Konanie o zmene registrácie
(1) Potový podnik je povinný do desiatich pracovných dní odo dòa, keï k zmene dolo, ohlási Potovému regulaènému úradu zmenu
a) identifikaèných údajov potového podniku alebo orgánov potového podniku, ktoré boli obsahom prihláky na registráciu,
b) v orgánoch potového podniku, alebo
c) v podmienkach na vybranie a dodanie úradných zásielok a potového platobného styku, urèených veobecným povolením, na základe ktorých bola vykonaná registrácia.
(2) Ohlásenie pod¾a odseku 1 musí by písomné,
musí obsahova identifikaèné údaje potového podniku v rozsahu prihláky na registráciu a identifikáciu
skutoèností, v ktorých dolo k zmene. Ak dolo k zmene
v osobách, vo vzahu ku ktorým sa pri registrácii preukazuje bezúhonnos alebo odborná spôsobilos, prílohou ohlásenia je vdy doklad preukazujúci bezúhonnos alebo odbornú spôsobilos nových osôb.
(3) Potový regulaèný úrad zaène na základe ohlásenia pod¾a odseku 1 konanie o zmene registrácie a posúdi zmeny najmä z h¾adiska splnenia povinností pod¾a
§ 19 ods. 4; na tento úèel je oprávnený urèi potovému
podniku lehotu na predloenie dokladov, ktoré sú na
posúdenie zmeny potrebné, najviac vak dokladov,
ktoré sa predkladajú pri registrácii. Na posudzovanie
zmeny a na preukazovanie splnenia podmienok pod¾a
§ 19 ods. 2 sa vzahujú ustanovenia § 19 rovnako.
(4) Ak sú po zmene skutoèností pod¾a odseku 1 splnené podmienky pod¾a § 19 ods. 2, Potový regulaèný
úrad písomne oznámi potovému podniku, e vzal
ohlásenú zmenu na vedomie a vykoná zmenu v registrovaných údajoch.
(5) Ak Potový regulaèný úrad zistí, e po zmene skutoèností pod¾a odseku 1 nie sú splnené podmienky
pod¾a § 19 ods. 2, a ak je odôvodnený predpoklad, e
potový podnik by tieto podmienky mohol splni v primeranej lehote, Potový regulaèný úrad preruí konanie o zmene registrácie a poskytne potovému podniku
primeranú lehotu na splnenie podmienok pod¾a § 19
ods. 2, najviac vak 60 dní. Ak potový podnik v tejto lehote podmienky pod¾a § 19 ods. 2 nesplní, alebo ak
Potový regulaèný úrad zistí, e potový podnik nespåòa
podmienky pod¾a § 19 ods. 2 a nie sú ani predpoklady,
e tieto podmienky dodatoène splní, Potový regulaèný
úrad uznesením zastaví konanie o zmene registrácie
a zaène konanie o zruení registrácie.
(6) Potový regulaèný úrad môe zaèa konanie
o zmene registrácie aj z vlastného podnetu, ak sa dozvie
o zmene skutoèností pod¾a odseku 1 inak, ako z ohlásenia pod¾a odseku 1. Ak zaène Potový regulaèný úrad
konanie o zmene registrácie z vlastného podnetu, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomi dotknutý potový podnik a poskytnú mu primeranú lehotu na
vyjadrenie sa k predmetu konania.
14
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(7) Potový podnik, ktorý je registrovaný na poskytovanie inej potovej sluby, ako vybranie a dodanie
úradných zásielok alebo potový platobný styk, je povinný pred zaèatím poskytovania vybrania a dodania úradných zásielok alebo potového platobného styku poda
Potovému regulaènému úradu iados o zmenu registrácie. Na konanie o iadosti pod¾a prvej vety sa vzahujú
ustanovenia o registrácii rovnako okrem povinnosti preukazova splnenie podmienky bezúhonnosti.
§ 21
Konanie o zániku a konanie o zruenie registrácie
(1) Registrácia zaniká
a) dòom právoplatnosti rozhodnutia o zruení registrácie, ak v tomto rozhodnutí nie je urèený neskorí
dátum zániku registrácie, alebo
b) dòom zániku potového podniku.
(2) Potový regulaèný úrad zruí registráciu, ak
a) o to poiada potový podnik,
b) potový podnik alebo orgán potového podniku prestali spåòa podmienky pod¾a § 19 ods. 2,
c) potový podnik poèas osemnástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov opakovane poruí
povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona a skôr
uloená sankcia neviedla k náprave, alebo
d) je to nevyhnutné z dôvodu obrany a ochrany tátu,
vnútorného poriadku alebo bezpeènosti tátu.
§ 22
Spoloèné ustanovenia ku konaniu o registrácii
(1) Registrácia nie je prevodite¾ná na inú osobu a ani
neprechádza na právneho nástupcu.
(2) Prihláku na registráciu alebo ohlásenie zmeny
pod¾a § 20 ods. 1 mono poda aj v elektronickej podobe,
ak sú podpísané zaruèeným elektronickým podpisom.
(3) Ak poskytovate¾ univerzálnej sluby nie je pred
dòom udelenia alebo uloenia potovej licencie zapísaný v registri potových podnikov, Potový regulaèný
úrad vykoná zápis do registra potových podnikov súèasne s udelením alebo uloením potovej licencie.
Poskytovate¾ univerzálnej sluby je poèas platnosti
potovej licencie oprávnený poskytova potové sluby,
na ktorých poskytovanie sa pod¾a tohto zákona vyaduje registrácia, aj bez registrácie; to platí aj na poskytovanie potového platobného styku, ak je potovou licenciou uloená povinnos poskytova potový
platobný styk. Ak poskytovate¾ univerzálnej sluby
nemá potovou licenciou uloenú povinnos poskytova potový platobný styk, je pred zaèatím jeho poskytovania povinný poda Potovému regulaènému úradu
iados o zmenu registrácie; ustanovenie § 20 ods. 7 sa
pouije rovnako.
(4) Za registráciu a zmenu registrovaných údajov sa
vyberá správny poplatok pod¾a osobitného predpisu.14)

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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§ 23

TRETIA ÈAS

Register potových podnikov

POSKYTOVANIE POTOVÝCH SLUIEB

(1) Register potových podnikov je verejný zoznam,
do ktorého sa zapisujú
a) identifikaèné údaje potového podniku a orgánov
potového podniku v rozsahu, v akom sú obsahom
prihláky na registráciu alebo iadosti o potovú licenciu,
b) druh potových sluieb poskytovaných potovým
podnikom v èlenení na univerzálnu slubu, zamenite¾né potové sluby, vybranie a dodanie úradných
zásielok, ostatné potové sluby a potový platobný
styk,
c) spôsob oznaèovania potových zásielok,
d) dátum registrácie potového podniku alebo právoplatnosti potovej licencie,
e) doba, na ktorú je udelená potová licencia, ak ide
o poskytovate¾a univerzálnej sluby, a
f) dátum zániku alebo zruenia registrácie alebo potovej licencie.
(2) Register potových podnikov vedie Potový regulaèný úrad a sprístupòuje ho bezodplatne na svojom
webovom sídle.
(3) Potový regulaèný úrad vyznaèí v registri potových podnikov kadú zmenu v zapísaných údajoch, a to
bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvie alebo súèasne
s právoplatnosou rozhodnutia Potového regulaèného
úradu, ktoré túto zmenu zakladá.
§ 24
Regulácia potových sadzieb
(1) Potový regulaèný úrad je cenovým orgánom pre
reguláciu potových sadzieb za poskytovanie univerzálnej sluby v rozsahu udelenej potovej licencie a za
poskytovanie potového platobného styku. Potový regulaèný úrad vykonáva reguláciu potových sadzieb
pod¾a osobitného predpisu.15)
(2) Pri regulácii potových sadzieb sa prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk
a) poskytovate¾a univerzálnej sluby, a to aj v súvislosti
s rozsahom a kvalitou univerzálnej sluby a výh¾adovými a kvalitatívnymi poiadavkami na univerzálnu
slubu, vyplývajúcimi z udelenej potovej licencie,
alebo
b) potového podniku poskytujúceho potový platobný
styk.
(3) Regulácia potových sadzieb sa vzahuje na univerzálnu slubu a potový platobný styk aj vtedy, ak ich
namiesto poskytovate¾a univerzálnej sluby alebo potového podniku poskytuje na základe zmluvy iná osoba
pod¾a § 7 ods. 3.

15
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PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 25
Oprávnenie na výkon èinnosti
Potový podnik je
a) oprávnený alebo povinný poskytova univerzálnu
slubu a potový platobný styk, ak ide o poskytovanie potového platobného styku poskytovate¾om
univerzálnej sluby, dòom právoplatnosti potovej
licencie,
b) oprávnený na vybranie a dodanie úradných zásielok
alebo na potový platobný styk dòom registrácie
potového podniku na ich poskytovanie a
c) oprávnený poskytova potové sluby iné ako univerzálnu slubu alebo vybranie a dodanie úradných
zásielok dòom doruèenia úplnej prihláky na registráciu Potovému regulaènému úradu, alebo ak je
v prihláke na registráciu neskorí dátum zaèatia
poskytovania potových sluieb, týmto dátumom.
§ 26
Potová zmluva
(1) Potový podnik sa potovou zmluvou zaväzuje
odosielate¾ovi doda vybranú potovú zásielku alebo
poukázanú platbu adresátovi spôsobom pod¾a potových podmienok, ak v potovej zmluve nie je urèený iný
rozsah alebo spôsob poskytnutia potových sluieb,
a odosielate¾ sa zaväzuje zaplati potovému podniku
potovú sadzbu pod¾a tarify, ak nie je v potovej zmluve
individuálne dojednaná iná suma odmeny. Zmluvnými
stranami potovej zmluvy sú odosielate¾ a potový podnik, ktorý potovú zásielku, ktorej sa potová zmluva
týka, vybral.
(2) Podstatnými náleitosami potovej zmluvy sú
druh potovej sluby alebo urèenie, e ide o potový platobný styk, a potová sadzba. Práva a povinnosti zmluvných strán potovej zmluvy upravuje tento zákon, prièom potová zmluva môe obsahova iriu úpravu práv
a povinností zmluvných strán. Potová zmluva môe obsahova aj dojednania vo vzahu k iným èinnostiam,
ktoré potový podnik poskytuje uívate¾ovi potových
sluieb v priamej súvislosti s poskytovaním potových
sluieb, najmä ak ide o èinnosti súvisiace s vyberaním
potovej zásielky a vytvorením potovej zásielky.
(3) Obsah potovej zmluvy alebo jej èasti mono urèi
aj odkazom na potové podmienky. Potové podmienky
sú v èasti obsahujúcej úpravu zmluvných vzahov a ich
podrobností súèasou potovej zmluvy, ak potová
zmluva neurèuje inak, prièom ak potová zmluva obsahuje dojednania odliné od potových podmienok,
majú prednos dojednania v potovej zmluve.

) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. v znení zákona è. 382/2008 Z. z.
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(4) Potová zmluva vzniká vybraním potovej zásielky, ak nie je v potovej zmluve urèený skorí dátum jej
vzniku.
(5) Práva odosielate¾a z potovej zmluvy sa premlèujú
uplynutím jedného roka odo dòa nasledujúceho po dni
vybrania potovej zásielky; ak bola potová zásielka
uloená, odo dòa nasledujúceho po dni uplynutia úlonej lehoty pod¾a § 34 ods. 6.
§ 27
Potové podmienky
(1) Potové podmienky obsahujú v medziach tohto
zákona najmä
a) rozsah poskytovaných potových sluieb,
b) podmienky poskytovania potového platobného styku, ak potový podnik poskytuje potový platobný
styk,
c) podrobnosti o podmienkach uzavretia potovej zmluvy, najmä spôsoby vybrania a dodania potových zásielok a druhy potových zásielok a ich hmotnostné
a ve¾kostné limity, ktoré sú predmetom potovej sluby, a veci vylúèené z vybrania a distribúcie,
d) podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach
zmluvných strán potovej zmluvy,
e) úpravu rozsahu zodpovednosti za kodu potového
podniku pri nedodraní podmienok pod¾a tohto zákona a potovej zmluvy a spôsoby uplatòovania nárokov zo zodpovednosti za kodu,
f) reklamaèný poriadok a
g) spôsob oznaèovania potových zásielok.
(2) Potový podnik písomne predkladá Potovému regulaènému úradu na vedomie návrh zmeny potových
podmienok najneskôr 15 pracovných dní pred dòom
úèinnosti uvedenej zmeny; to neplatí pre poskytovate¾a
univerzálnej sluby, ak potová licencia urèuje iný spôsob a lehoty na predkladanie zmien jeho potových
podmienok.
(3) Podmienkou platnosti zmeny v potových podmienkach poskytovate¾a univerzálnej sluby, ktorá sa
týka univerzálnej sluby alebo potového platobného
styku, je predchádzajúce schválenie uvedenej zmeny
Potovým regulaèným úradom.

§ 28
Reklamaèný poriadok
(1) Uívate¾ potových sluieb má právo poda spôsobom a v lehotách pod¾a reklamaèného poriadku potovému podniku reklamáciu poskytnutých potových
sluieb alebo potového platobného styku.
(2) Potový podnik je povinný vyda reklamaèný poriadok. Reklamaèný poriadok potového podniku v medziach tohto zákona upravuje
a) podrobnosti o rozsahu práva uívate¾a potovej sluby na reklamáciu poskytnutých potových sluieb
alebo potového platobného styku,
16

Strana 2347

b) spôsob uplatòovania reklamácie,
c) lehotu na uplatnenie reklamácie a na jej vybavenie,
prièom lehota na vybavenie reklamácie môe by
najviac 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté, a
d) ïalie podrobnosti o reklamaènom konaní.
(3) Právo uívate¾a potových sluieb na reklamáciu
nemono v reklamaènom poriadku obmedzi, ak bolo
uplatnené v lehote pod¾a reklamaèného poriadku. Potový podnik je povinný oznámi uívate¾ovi potovej
sluby výsledok preetrenia reklamácie v lehote pod¾a
reklamaèného poriadku alebo v predåenej lehote pod¾a
odseku 4. Reklamácia sa povauje za uznanú aj vtedy,
ak potový podnik písomne neoznámi uívate¾ovi výsledok preetrenia jeho reklamácie v lehote pod¾a reklamaèného poriadku alebo v predåenej lehote pod¾a odseku 4.
(4) Potový podnik je oprávnený predåi lehotu na vybavenie reklamácie najviac o 90 dní, ak sa reklamácia
uplatnená uívate¾om potových sluieb týka ve¾kého
mnostva potových zásielok alebo iných skutoèností
spojených s poskytnutou potovou slubou alebo potovým platobným stykom a z objektívnych dôvodov ju
nemono v plnom rozsahu vybavi v lehote pod¾a reklamaèného poriadku; mnostvo potových zásielok alebo
iné skutoènosti je potový podnik povinný uvies v reklamaènom poriadku. O predåení lehoty je potový
podnik povinný poèas plynutia lehoty pod¾a odseku 2
písm. c) upovedomi uívate¾a potových sluieb v písomnej forme a s uvedením dôvodov predåenia lehoty.
(5) Na lehoty a spôsob vybavenia reklamácie pod¾a
tohto zákona sa nevzahuje osobitný predpis.16)
(6) Potový podnik je povinný vies evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia
a kadoroène, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok, vypracova správu o výsledkoch
preetrenia reklamácií a tú zverejni na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. Potový podnik zasiela Potovému regulaènému úradu správu o výsledkoch preetrenia reklamácií spolu s vyèíslením
a vyhodnotením podaných reklamácií a s oznámením
termínu a spôsobu zverejnenia správy, najneskôr do
desiatich pracovných dní odo dòa zverejnenia.
(7) Potový podnik poskytujúci potové sluby v medzinárodnom potovom styku je povinný v reklamaènom poriadku upravi reklamaèné konanie vo vzahu
k poskytnutým potovým slubám v medzinárodnom
potovom styku, a to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3)
§ 29
Tarifa
(1) Tarifa upravuje potové sadzby za vetky potové
sluby a za potový platobný styk, ktoré potový podnik
poskytuje, a podmienky, za akých sa uplatòujú. Tarifa
poskytovate¾a univerzálnej sluby môe obsahova aj
jednotkové ceny prepoèítané na dve desatinné miesta.

) § 18 ods. 4 a 10 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
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(2) Ak z potových podmienok, potovej zmluvy alebo
z tarify nevyplýva nieèo iné, je potová sadzba splatná
pri vybraní potovej zásielky.
§ 30
Oznaèenie potovej zásielky
(1) Potový podnik je povinný po vybraní potovej zásielky túto oznaèi tak, aby z oznaèenia bolo zrejmé,
ktorý potový podnik potovú zásielku vybral.
(2) Potový podnik môe splni povinnos oznaèenia
potovej zásielky uvedením obchodného mena alebo
názvu potového podniku alebo pouitím grafických
alebo textových oznaèení pouívaných v potovej sieti,
ktoré jednoznaène urèujú, e ide o prvok potovej siete,
a odliujú potový podnik od iných potových podnikov. Poskytovate¾ univerzálnej sluby môe splni povinnos oznaèenia potovej zásielky aj pouitím odtlaèku potovej peèiatky alebo pouitím grafických alebo
textových oznaèení pouívaných vo verejnej potovej
sieti, ktoré jednoznaène urèujú, e ide o prvok verejnej
potovej siete, a odliujú poskytovate¾a univerzálnej
sluby od iných potových podnikov.

Èiastka 103

v potovej zmluve individuálne dojednaná iná suma
odmeny,
b) odmietnu uzavretie potovej zmluvy, ak nie sú splnené podmienky pod¾a § 26,
c) poadova od adresáta
1. urèenie presného miesta dodania potových zásielok a poukázaných platieb, ak vzh¾adom na usporiadanie miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodáva,
2. urèenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené
prebera v mene adresáta dodané potové zásielky a poukázané platby,
3. preukázanie totonosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zapísanej potovej zásielky alebo o vyplatenie poukázanej platby,
d) odmietnu dodanie potovej zásielky alebo poukázanej platby, ak na nesplnenie poiadaviek na adresáta pod¾a písmena c) nie je moné dodanie adresátovi
a hrozí strata, odcudzenie alebo pokodenie potovej
zásielky alebo poukázanej platby.

Práva a povinnosti potového podniku

(2) Potový podnik je povinný
a) odmietnu uzavretie potovej zmluvy, ak ide o potové zásielky alebo o veci vylúèené z vybrania a distribúcie, okrem potových zásielok alebo vecí pod¾a odseku 4, ak mu je obsah potovej zásielky známy,
b) zabezpeèi na vetkých prístupových miestach potovej siete vèasné a zrozumite¾né informovanie o obsahu a podmienkach poskytovania potových sluieb
alebo potového platobného styku, s osobitným dôrazom na informácie o veobecných podmienkach prístupu k potovým slubám alebo potovému platobnému styku a o potových sadzbách, a zabezpeèi ich
zverejnenie v plnom rozsahu aj iným vhodným spôsobom, ktorý zaruèuje prístup verejnosti k nim,
c) vyda odosielate¾ovi potvrdenie o podaní zapísanej
potovej zásielky a o poukázaní platby,
d) vyda na poiadanie adresátovi potvrdenie o dodaní
zapísanej potovej zásielky a o dodaní poukázanej
platby,
e) vyda odosielate¾ovi potvrdenie o zaplatenej potovej
sadzbe,
f) dodáva potové zásielky a poukázané platby s odbornou starostlivosou a v lehote zodpovedajúcej
druhu potovej zásielky a spôsobu jej dodania pod¾a
potových podmienok,
g) chráni potové zásielky a poukázané platby pred
stratou, odcudzením a pokodením,
h) umoni orgánu verejnej moci výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpeèovaním obrany a ochrany tátu, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu alebo
s odha¾ovaním a stíhaním trestného èinu a
i) uchováva doklady a vies preh¾adnú a systematickú evidenciu údajov o poskytnutej potovej slube
alebo potovom platobnom styku tri roky odo
dòa ich poskytnutia a o potovej zásielke tri roky odo
dòa jej vybrania, a ak bola uloená, dva roky odo dòa
uplynutia úlonej lehoty; to platí aj na doklady
a údaje obsahujúce osobné údaje odosielate¾a, adresáta a nimi splnomocnených osôb.

(1) Potový podnik má právo
a) na zaplatenie potovej sadzby pod¾a tarify, ak nie je

(3) Z vybrania a distribúcie sú vylúèené
a) omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory,

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI POTOVÉHO PODNIKU
A UÍVATE¼A POTOVÝCH SLUIEB
§ 31
Práva a povinnosti odosielate¾a
(1) Odosielate¾ má právo na
a) dodanie vybranej potovej zásielky alebo poukázanej platby jej adresátovi pod¾a potových podmienok
a za potovú sadzbu pod¾a tarify, ak nie je v potovej
zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny za
dodanie vybranej potovej zásielky alebo poukázanej platby pod¾a § 26 ods. 1,
b) bezplatné a urýchlené odstránenie nedostatkov potovej sluby alebo potového platobného styku spôsobom pod¾a potových podmienok,
c) vrátenie potovej zásielky alebo poukázanej platby,
ktorú nemono doda adresátovi, a
d) vèasné, dostupné a zrozumite¾né informácie o svojich
právach a povinnostiach a o potových sadzbách.
(2) Odosielate¾ je povinný
a) oznaèi potovú zásielku pod¾a potových podmienok,
b) poui na potovú zásielku len obal pod¾a potových
podmienok a
c) uhradi potové sadzby pod¾a tarify.
(3) Vlastníkom vybranej potovej zásielky a poukázanej platby, ak nie je inak dojednané písomne v potovej
zmluve, je odosielate¾, a to a do dodania potovej zásielky adresátovi.
§ 32
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jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny alebo iné obdobne nebezpeèné veci alebo
látky,
b) potové zásielky obsahujúce ivé zvieratá,
c) potové zásielky, ktorých
1. obsah alebo úprava môu ohrozi ivot alebo
zdravie ¾udí, pokodi ivotné prostredie a znièi
alebo pokodi iné potové zásielky alebo dopravné prostriedky,
2. úprava alebo vidite¾ný obsah sú urálivé alebo
hanlivé,
d) platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a potové známky a iné ceniny, perky, drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznaèenou nominálnou
hodnotou v iných ako poistených zásielkach,
e) exempláre ohrozených druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín, ak osobitný predpis17)
neustanovuje inak, a
f) veci alebo tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo
zakázaný.18)
(4) Potový podnik môe v potových podmienkach
upravi, za akých podmienok výnimoène vyberie alebo
distribuuje aj potové zásielky a veci pod¾a odseku 3
písm. b), odseku 3 písm. c) prvého bodu a odseku 3
písm. d).
(5) Ustanovenie odseku 2 písm. i) sa vzahuje aj na
osobu, ktorá vykonáva prepravu potových zásielok
pod¾a § 2 ods. 9 písm. a) a b).
§ 33
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pod¾a potového poukazu pod¾a odseku 1 písm. a)
a b); to sa vzahuje aj na splnomocnenú osobu a
b) uhradi potové sadzby, ktoré sú pod¾a tarify prísluenstvom dodanej potovej zásielky.
(3) Adresát, ktorý preberá potové zásielky a poukázané platby v mieste svojho pobytu, sídla alebo v mieste
podnikania, je povinný vykona technické a organizaèné opatrenia umoòujúce dodáva mu potové zásielky
a poukázané platby, najmä je povinný
a) oznaèi budovu, do ktorej sa majú dodáva potové
zásielky a poukázané platby, údajmi potrebnými na
vykonanie dodania,
b) zabezpeèi neruený prístup potovému podniku
k domovej listovej schránke v takom rozsahu, aby bol
kedyko¾vek zabezpeèený vo¾ný a bezpeèný prístup
pre dodanie potových zásielok alebo na výplatu poukázaných platieb, prièom domové listové schránky
musia by umiestnené v bytových domoch pri vstupe
alebo na ich prvom nadzemnom podlaí, v iných priestoroch pri vstupe do týchto priestorov a v rodinných
domoch na hranici oploteného pozemku,
c) pouíva funkènú domovú listovú schránku na dodanie listových zásielok a oznaèi domovú listovú
schránku a vchod do bytu údajmi potrebnými na vykonanie dodania a
d) oznámi potovému podniku na jeho poiadanie
meno a priezvisko oprávneného prijímate¾a a poukázané platby, ako aj presné miesto dodania, ak vzh¾adom na stavebné alebo organizaèné usporiadanie
miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodáva.

Práva a povinnosti adresáta

§ 34

(1) Adresát má právo na
a) prevzatie dodanej potovej zásielky, a ak nemôe
osobne prevzia dodanú potovú zásielku, urèenie
osoby, ktorá je splnomocnená ju prevzia pre adresáta,
b) prevzatie platby poukázanej na výplatu v hotovosti
alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový
úèet pod¾a potového poukazu, a ak nemôe osobne
prevzia platbu poukázanú na výplatu v hotovosti,
urèenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevzia
pre adresáta,
c) vydanie odnosnej potovej zásielky pod¾a potových
podmienok,
d) vydanie uloenej potovej zásielky,
e) odopretie prijatia potovej zásielky,
f) doposlanie potovej zásielky na oznámenú adresu
v rozsahu a spôsobom pod¾a potových podmienok a
g) vèasné a zrozumite¾né informácie o svojich právach
a povinnostiach.

Uloenie potovej zásielky

(2) Adresát je povinný
a) preukáza svoju totonos a umoni zaznamenanie
a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie
zapísanej zásielky alebo o prevzatie platby dodanej
17

(1) Ak nemono potovú zásielku doda adresátovi,
potový podnik ju vráti odosielate¾ovi s uvedením dôvodu nemonosti jej dodania.
(2) Ak nemono potovú zásielku vráti odosielate¾ovi
pod¾a odseku 1, potový podnik ju uloí na èas úlonej
lehoty pod¾a odseku 6. Úloná lehota zaène plynú
dòom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula odberná
lehota, ak ide o zapísanú potovú zásielku; inak dòom
nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, e ju nemono
vráti odosielate¾ovi. Ak ide o iné potové sluby ne
univerzálnu slubu, potový podnik môe v potových
podmienkach upravi odliný postup v prípadoch nemonosti vrátenia potovej zásielky adresátovi pod¾a
odseku 1.
(3) Potovú zásielku nemono doda adresátovi, ak
a) adresát potovú zásielku odoprel prija,
b) adresát potovú zásielku neprevzal v odbernej lehote,
c) je adresa adresáta na potovej zásielke neúplná, nepresná alebo neèitate¾ná spôsobom, ktorý neumoòuje zisti miesto dodania, alebo

) § 15 ods. 5 písm. d) zákona è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) Napríklad zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení neskorích predpisov, zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov.
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d) adresáta na adrese uvedenej na potovej zásielke
nemono zisti a nemono ju ani doposla na inú
známu adresu, ak má adresát právo na doposlanie
potovej zásielky.
(4) Potovú zásielku nemono vráti odosielate¾ovi, ak
a) je neznámy,
b) odosielate¾ potovú zásielku odoprel prija alebo ju
neprevzal v odbernej lehote,
c) je adresa odosielate¾a na potovej zásielke neúplná,
nepresná alebo neèitate¾ná spôsobom, ktorý znemoòuje vrátenie,
d) odosielate¾a na jeho adrese uvedenej na potovej zásielke nemono zisti a nemono ju ani doposla na
inú známu adresu, ak bolo doposlanie potovej zásielky dojednané v potovej zmluve, alebo
e) si u pri podaní potovej zásielky vyhradil, e nemá
by vrátená.
(5) Za odopretie prijatia potovej zásielky sa povauje
a) odmietnutie jej prijatia,
b) odmietnutie potvrdi prevzatie potovej zásielky alebo preukáza svoju totonos,
c) odmietnutie zaplati pred prevzatím potovej zásielky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplatné,
úloné alebo inú poh¾adávku, ktorá je prísluenstvom potovej zásielky pod¾a tarify, alebo
d) trvanie na otvorení potovej zásielky pred jej prevzatím.
(6) Úloná lehota je
a) tri mesiace, ak ide o potovú zásielku, ktorá nie je
zapísaná,
b) jeden rok, ak ide o zapísanú potovú zásielku, alebo
c) tri roky, ak ide o potový poukaz.
(7) Poèas úlonej lehoty potový podnik kedyko¾vek
vydá uloenú potovú zásielku adresátovi alebo odosielate¾ovi, ak pominul dôvod na jej uloenie.
(8) Potový podnik má zádrné právo na potovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy, doplatného,
chýbajúceho výplatného, úloného a inej poh¾adávky,
ktorá je prísluenstvom potovej zásielky pod¾a tarify.
(9) Ak sa poèas úlonej lehoty obsah potovej zásielky
znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany
zdravia ¾udí, potový podnik môe potovú zásielku
znièi; o znièení spíe potový podnik záznam, ktorý doruèí odosielate¾ovi, ak je známy.
(10) Po uplynutí úlonej lehoty môe potový podnik
potovú zásielku okrem potového poukazu
a) preda na verejnej drabe postupom urèeným v potových podmienkach, ak jej obsah nie je predmetom
potového tajomstva pod¾a § 10 ods. 1 písm. b), alebo
b) znièi, ak jej obsah je bezcenný alebo je predmetom
potového tajomstva.
(11) Výaok z predaja potovej zásielky pod¾a odseku
10 písm. a) zníený o trovy uloenia a verejnej draby
a o poh¾adávky, ktoré sú jej prísluenstvom, patrí odo19
20
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sielate¾ovi a potový podnik je povinný mu ho vyda do
30 dní odo dòa predaja potovej zásielky. Ak výaok
nemono vyda odosielate¾ovi, pretoe je neznámy alebo ho odmieta prevzia, potový podnik výaok uloí;
úloná lehota je dva roky odo dòa predaja potovej zásielky. Ak nemono výaok vyda odosielate¾ovi ani
v úlonej lehote pod¾a druhej vety, jej uplynutím sa výaok stáva príjmom potového podniku.
(12) Uloený potový poukaz nemono preda ani znièi. Poukázanú platbu, ktorej je potový poukaz dokladom, potový podnik vráti kedyko¾vek poèas úlonej lehoty odosielate¾ovi, ak pominula prekáka jej dodania
alebo vrátenia; ak ju nemono vráti, pretoe je odosielate¾ neznámy alebo ju odmieta prevzia, stáva sa uplynutím úlonej lehoty príjmom potového podniku.
§ 35
Otvorenie potovej zásielky
(1) Iným osobám ako odosielate¾ovi alebo adresátovi
sa zakazuje
a) vo vzahu k otvoreným potovým zásielkam rozmnoova a uklada informácie a údaje o nich a osobné
údaje o odosielate¾och, adresátoch a o nimi splnomocnených osobách a
b) otvára potové zásielky a oboznamova sa s ich obsahom a úèelom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Potový podnik je oprávnený otvori potovú zásielku, ak
a) ju nemono doda a súèasne ju nemono ani vráti
alebo nemá by pod¾a potovej zmluvy vrátená,
b) je dôvodné podozrenie, e obsahuje veci vylúèené
z vybrania a distribúcie,
c) je dôvodná obava, e dolo alebo by do dodania mohlo dôjs k vzniku kody na zdraví, na veciach alebo
na iných potových zásielkach, alebo
d) je to nevyhnutné na dodranie povinnosti ustanovenej potovému podniku Trestným poriadkom alebo
osobitným predpisom.19)
(3) Obsah potovej zásielky môe by pri jej otvorení
skúmaný len v rozsahu nevyhnutnom na zistenie skutoèností pod¾a odseku 2. Pri otvorení potovej zásielky musí by zabezpeèená ochrana skutoèností, ktoré sú
chránené pod¾a osobitného predpisu,20) ako aj ochrana
potového tajomstva.
(4) Potový podnik je povinný o otvorení potovej zásielky informova adresáta pri dodaní alebo odosielate¾a pri vrátení potovej zásielky. Ak sa po otvorení potovej zásielky zistí, e ju mono doda, potový podnik ju
na vlastné náklady zabalí a dodá.
(5) Ak pri otvorení potovej zásielky nebol prítomný
odosielate¾, treba zabezpeèi prítomnos inej osoby,
ktorá nie je zamestnancom potového podniku, alebo
prítomnos aspoò troch zamestnancov potového podniku a o otvorení spísa záznam; ak je odosielate¾ známy, potový podnik je povinný mu záznam doruèi.

) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 89 a 93b zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(6) Ustanovenie odseku 2 sa nepouije, ak ide o potovú zásielku, ktorá nesmie by pod¾a medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, otvorená ani zadraná.21)
§ 36
Osobitné ustanovenia pre vedenie úètovníctva
(1) Potový podnik, ktorý poskytuje zamenite¾nú potovú slubu alebo potový platobný styk, je povinný vies
v úètovníctve náklady a výnosy z poskytovania zamenite¾ných potových sluieb a z poskytovania potového
platobného styku oddelene od nákladov a výnosov z poskytovania ostatných sluieb; na poiadanie je povinný
informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poskytovania zamenite¾ných potových sluieb a potového platobného styku poskytnú Potovému regulaènému úradu.
Potový podnik nesmie zvýhodòova ani znevýhodòova
niektorú potovú slubu prerozde¾ovaním nákladov a výnosov medzi zamenite¾nými potovými slubami a potovým platobným stykom a ostatnými slubami.
(2) Roèná úètovná závierka potového podniku pod¾a
odseku 1 musí by overená audítorom a potový podnik
ju predkladá Potovému regulaènému úradu kadoroène do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo
úètovné obdobia. Ak úètovné obdobie potového podniku nie je totoné s kalendárnym rokom, potový podnik
vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebenú
úètovnú závierku a predkladá ju spolu s roènou úètovnou závierkou Potovému regulaènému úradu
do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu roènej úètovnej závierky a priebenej závierky potového podniku pod¾a odseku 1 musia by zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch pod¾a odseku 1.
TRETIA HLAVA
ZODPOVEDNOS ZA KODU A NÁHRADA KODY
§ 37
Základné ustanovenie
Nikto nesmie bez súhlasu potového podniku pouíva jeho oznaèenia potových zásielok a nikto nesmie
bez súhlasu poskytovate¾a univerzálnej sluby pouíva potové ceniny; inak zodpovedá za kodu, ktorú
tým spôsobil potovému podniku, poskytovate¾ovi univerzálnej sluby alebo osobám, ktoré tým uviedol do
omylu. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté práva
pod¾a Obchodného zákonníka a osobitných predpisov.22)
§ 38
Zodpovednos potového podniku za kodu
(1) Potový podnik zodpovedá odosielate¾ovi za kodu, ktorá vznikla odosielate¾ovi
a) nedodaním, stratou, pokodením, znièením alebo od21

Strana 2351

cudzením doporuèenej zásielky, poistenej zásielky,
úradnej zásielky alebo balíka, alebo èasti ich obsahu,
b) nedodaním potovej zásielky so zaruèenou lehotou
dodania v lehote dodania pod¾a potových podmienok, alebo
c) nedodaním poukázanej platby pod¾a údajov v potovom poukaze.
(2) Právo na náhradu kody, za ktorú zodpovedá potový podnik pod¾a odseku 1, si musí odosielate¾ uplatni do iestich mesiacov odo dòa nasledujúceho po
dni vybrania potovej zásielky alebo poukázania platby; inak toto právo zanikne.
(3) Adresát má právo na náhradu kody voèi potovému podniku za kodu, ktorá vznikla pokodením potovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, ak
preukáe, e pokodenie vzniklo poèas distribúcie tejto
potovej zásielky a najneskôr v pracovný deò nasledujúci po dni dodania potovej zásielky uplatní reklamáciu a odovzdá potovému podniku pokodenú potovú
zásielku aj s obalom. Právo na náhradu kody pod¾a prvej vety musí adresát uplatni do iestich mesiacov odo
dòa nasledujúceho po dni vybrania potovej zásielky;
inak toto právo zanikne. Adresát má nárok na náhradu
kody v rozsahu pod¾a § 39 zníenú o náhradu kody
z pokodenia tej istej potovej zásielky priznanú odosielate¾ovi.
(4) Potový podnik sa zbaví zodpovednosti za kodu
pod¾a odseku 1 alebo 3, ak preukáe, e
a) kodu spôsobil odosielate¾, adresát alebo podávate¾,
b) vznikla vadou potovej zásielky alebo jej osobitnou
povahou,
c) bola zapríèinená udalosou, ktorá nastala nezávisle
od vôle potového podniku a bránila mu v splnení
jeho povinností, ktorých poruením koda vznikla,
ak nemono rozumne predpoklada, e potový podnik by túto udalos alebo jej následky odvrátil alebo
prekonal, a ïalej, e v èase vzniku povinnosti by
túto udalos predvídal,
d) potová zásielka bola zadraná alebo zabavená pod¾a Trestného poriadku, alebo
e) obsahom potovej zásielky boli veci vylúèené z vybrania a distribúcie pod¾a § 32 ods. 3.
(5) Potový podnik nezodpovedá za únik informácií
a osobných údajov o potových zásielkach a o ich obsahu, ak je monos ich priameho preèítania, rozmnoenia alebo iného nechráneného získania pred ich vybraním od odosielate¾a alebo po ich dodaní adresátovi.
Potový podnik tie nezodpovedá za colné vyhlásenia
a za rozhodnutia colných úradov pri prejednávaní potových zásielok predloených na colnú kontrolu.
(6) Pri posudzovaní rozsahu pokodenia potovej zásielky sa zoh¾adòuje miera pokodenia potovej zásielky, rozsah úbytku jej obsahu a strata alebo obmedzenie funkènosti alebo pouite¾nosti jej obsahu. koda sa
vypoèíta ako rozdiel pôvodnej ceny obsahu a ceny obsahu po pokodení.

) Napríklad èl. 27 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch), èl. 35 ods. 3 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch).
22
) Napríklad zákon è. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákon è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorích predpisov.
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(7) Ak má na vzniku kody úèas aj odosielate¾, podávate¾ konajúci v mene alebo z poverenia odosielate¾a alebo adresát, zodpovednos potového podniku sa
primerane zníi.
§ 39
Rozsah náhrady kody
(1) Za kodu, za ktorú zodpovedá potový podnik
pod¾a § 38, patrí odosielate¾ovi náhrada kody v tomto
rozsahu:
a) dvadsanásobok potovej sadzby za slubu doporuèene pod¾a tarify, ak ide o nedodanie doporuèenej
zásielky alebo o znièenie jej obsahu,
b) skutoèná koda, najviac vak dvojnásobok najniej
potovej sadzby pod¾a tarify za kadých 500 g obsahu, ak ide o nedodanie nepoisteného balíka, o jeho
pokodenie alebo o úbytok jeho obsahu,
c) skutoèná koda, najviac vak do uvedenej ceny, ak
ide o nedodanie poistenej zásielky, jej znièenie, pokodenie obsahu alebo úbytok obsahu,
d) trojnásobok zaplatenej potovej sadzby, ak ide
o potovú zásielku so zaruèenou lehotou dodania,
ktorá nebola dodaná v lehote dodania pod¾a potových podmienok,
e) skutoèná koda vo výke uvedenej v potovom poukaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie poukázanej platby v potovom platobnom styku, alebo
f) zaplatená potová sadzba, ak ide o zapísanú potovú
zásielku inú ako pod¾a písmen a) a e).
(2) Odosielate¾ovi patrí okrem náhrady kody aj vrátenie zaplatenej potovej sadzby, ak ide o potové zásielky pod¾a odseku 1 písm. b) a písm. c).
(3) Odosielate¾ovi nepatrí
a) náhrada kody za nedodanie, stratu, odcudzenie,
znièenie ani pokodenie s úbytkom obsahu potovej
zásielky, ktorá nie je zapísaná, a potovej zásielky,
ktorá je pod¾a potových podmienok oslobodená od
potových sadzieb,
b) náhrada kody za oneskorené dodanie potovej zásielky bez zaruèenej lehoty dodania a
c) ulý zisk ani náhrada inej kody.
(4) Náhrada kody sa poskytuje v peniazoch. Na potové sadzby sa pouije tarifa platná v èase vybrania
potovej zásielky. Potový podnik môe v potových
podmienkach upravi aj väèí rozsah náhrady kody,
ako je uvedený v odseku 1, alebo prizna náhradu kody aj v prípadoch uvedených v odseku 3.
(5) Na náhradu kody z medzinárodného potového
styku platia pravidlá platné pre medzinárodný potový
styk.3)
§ 40
Zodpovednos odosielate¾a za kodu
(1) Odosielate¾ zodpovedá za kodu, ktorú spôsobil
potovému podniku potovou zásielkou po jej vybraní.
koda je spôsobená odosielate¾om, ak odosielate¾ alebo
podávate¾ konajúci v mene alebo z poverenia odosielate¾a zatajil skutoèný obsah potovej zásielky alebo potový podnik uviedol do omylu a koda vznikla obsahom
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potovej zásielky, jej osobitnou povahou alebo jej chybnou úpravou. Vybraním potovej zásielky zodpovednos
odosielate¾a nezaniká.
(2) Odosielate¾ nezodpovedá za kodu spôsobenú
potovou zásielkou poèas jej distribúcie, ak koda
vznikla neodbornou manipuláciou alebo udalosou,
ktorá nastala nezávisle od vôle odosielate¾a a bránila
mu v splnení jeho povinností, ktorých poruením koda vznikla, ak nemono rozumne predpoklada, e by
odosielate¾ túto udalos alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ïalej, e by v èase vzniku povinnosti túto
udalos predvídal.
(3) Ak potový podnik po vybraní potovej zásielky
zistí, e jej skutoèným obsahom sú veci vylúèené z vybrania a distribúcie, potovú zásielku nedodá, a ak je
to moné, oznámi odosielate¾ovi dôvod nedodania.
(4) Ak sú obsahom potovej zásielky veci vylúèené
z vybrania a distribúcie pod¾a § 32 ods. 3 písm. a)
a písm. c) prvého bodu, potový podnik zabezpeèí ich
bezpeèné znièenie na náklady odosielate¾a.
(5) Ak sú obsahom potovej zásielky veci vylúèené
z vybrania a distribúcie pod¾a § 32 ods. 3 písm. b)
a písm. c) druhého bodu, potový podnik zabezpeèí ich
uloenie. Úloná lehota je sedem dní. Ustanovenia § 34
ods. 9 a § 34 ods. 11 sa pouijú primerane.
(6) Ak sú obsahom potovej zásielky veci vylúèené
z vybrania a distribúcie pod¾a § 32 ods. 3 písm. d), potový podnik zabezpeèí ich uloenie. Úloná lehota je jeden rok. Ustanovenia § 34 ods. 9 a § 34 ods. 11 sa pouijú primerane.
TVRTÁ ÈAS
POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUBY A JEJ
FINANCOVANIE
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Poiadavky na kvalitu univerzálnej sluby
§ 41
(1) Potový regulaèný úrad urèí poiadavky na kvalitu
univerzálnej sluby (ïalej len poiadavky na kvalitu),
najmä ak ide o pravidelnos, spo¾ahlivos a dostupnos
poskytovania univerzálnej sluby a lehoty na dodanie
potových zásielok v rámci univerzálnej sluby.
(2) Potový regulaèný úrad môe v poiadavkách na
kvalitu urèi aj výnimky z povinnosti zabezpeèi jedno
vybranie a jedno dodanie kadý pracovný deò, a to ak je
takáto výnimka odôvodnite¾ná vzh¾adom na výnimoèné
geografické podmienky alebo iné výnimoèné okolnosti,
ktoré objektívne neumoòujú splnenie tejto povinnosti, ako aj urèi výnimku z povinnosti jedného dodania
kadý pracovný deò, a to dodaním do prísluných prístupových miest verejnej potovej siete alebo kontaktných miest verejnej potovej siete. Kadú výnimku urèenú pod¾a prvej vety je Potový regulaèný úrad
povinný oznámi Európskej komisii a vetkým národným regulaèným orgánom iných èlenských tátov Európskej únie.
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(3) Poiadavky na kvalitu a kadú ich zmenu uverejòuje Potový regulaèný úrad vo vestníku a na svojom
webovom sídle.
§ 42
(1) Potový regulaèný úrad je povinný sledova, èi univerzálna sluba a potový platobný styk sú zabezpeèené v rozsahu pod¾a tohto zákona a poiadaviek na kvalitu, a kadoroène do 1. júna zverejni na svojom webovom sídle správu o stave poskytovania univerzálnej
sluby a potového platobného styku za predchádzajúci
kalendárny rok.
(2) Potový regulaèný úrad je povinný oznámi Európskej komisii vydanie poiadaviek na kvalitu, udelenie potovej licencie a potový podnik, ktorý je poskytovate¾om univerzálnej sluby, ako aj ïalie opatrenia,
ktoré boli prijaté na úèely zabezpeèenia univerzálnej
sluby v rozsahu pod¾a tohto zákona a poiadaviek na
kvalitu.
§ 43
Schva¾ovanie potových známok a potových celín
(1) Schva¾ovanie emisného plánu potových známok
a potových celín, ich zaèiatok a koniec platnosti vykonáva ministerstvo na základe iadosti poskytovate¾a
univerzálnej sluby. Poskytovate¾a univerzálnej sluby, ktorý je oprávnený potové známky a potové celiny
vydáva, urèuje ministerstvo.
(2) Schválený emisný plán potových známok a potových celín a schválené námetové a výtvarné rieenie
navrhovaných potových známok a potových celín
uverejòuje ministerstvo vo vestníku.
(3) Podklady, výtvarné návrhy a tlaèové podoby pod¾a
§ 53 ods. 1 písm. f) nemôu by predmetom exekúcie
ani súèasou konkurznej podstaty; ak poskytovate¾
univerzálnej sluby zanikne likvidáciou, o ich ïalom
uchovávaní rozhodne ministerstvo.
DRUHÁ HLAVA
POTOVÁ LICENCIA
§ 44
Podmienky udelenia a uloenia potovej licencie
(1) Potová licencia je rozhodnutie vydané Potovým
regulaèným úradom, ktorým sa
a) ude¾uje právo alebo ukladá povinnos poskytova
univerzálnu slubu,
b) urèujú podmienky a rozsah poskytovania univerzálnej sluby a
c) môe uloi povinnos vykonáva potový platobný
styk, ak je to uvedené vo výzve pod¾a § 45 ods. 1.
(2) Potovú licenciu mono udeli alebo uloi osobe,
ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej
republike, ak preukáe
a) úplnú spôsobilos na právne úkony, bezúhonnos
a odbornú spôsobilos orgánu potového podniku,
b) finanènú spôsobilos a
c) technické a organizaèné predpoklady na prevádzko-
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vanie verejnej potovej siete a na vykonávanie univerzálnej sluby pod¾a tohto zákona.
(3) Za bezúhonnú osobu pod¾a odseku 2 písm. a) sa
povauje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
trestný èin majetkovej povahy, za trestný èin spáchaný
v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie, za úmyselný
trestný èin alebo za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s potovou slubou; bezúhonnos sa
preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako
tri mesiace a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením
vydaným prísluným orgánom tátu jeho obvyklého
pobytu nie starím ako tri mesiace.
(4) Za odborne spôsobilú osobu pod¾a odseku 2
písm. a) sa povauje osoba, ktorá má ukonèené najmenej úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie a najmenej päroènú prax
v oblasti poskytovania potových sluieb, vo finanènej
oblasti alebo v inej oblasti, ak je v tejto inej oblasti vykonávaná v riadiacej funkcii; odborná spôsobilos sa preukazuje dokladmi preukazujúcimi vzdelanie a prax.
(5) Finanène spôsobilá je osoba, ktorá je,
a) ak sa potovou licenciou ukladá povinnos vykonáva potový platobný styk, povinná vytvára základné imanie a má vytvorené a v celom rozsahu splatené
základné imanie v sume najmenej 15 000 000 eur
alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za kodu
spôsobenú pri poskytovaní potového platobného
styku s poistným krytím zodpovedajúcim rozsahu
plánovaného poskytovania sluieb potového platobného styku, a
b) schopná finanène zabezpeèi prevádzkovanie verejnej potovej siete a poskytovanie univerzálnej sluby
pod¾a tohto zákona poèas najmenej troch mesiacov
bez výnosov z poskytovania iných potových sluieb.
(6) Finanèná spôsobilos sa preukazuje,
a) ak ide o splnenie podmienky pod¾a odseku 5
písm. a), výpisom z obchodného registra nie starím
ako tri mesiace alebo dokladom preukazujúcim platné poistenie a sumu poistného krytia, a
b) ak ide o splnenie podmienky pod¾a odseku 5 písm. b),
1. objemom obchodného majetku rozèleneného
pod¾a jednotlivých druhov majetku vzh¾adom na
predpokladanú investíciu,
2. objemom finanèných prostriedkov vrátane stavu
bankových úètov a objemu poskytnutých bankových úverov alebo iných finanèných prostriedkov,
umoòujúcich poskytova univerzálnu slubu,
3. riadnou úètovnou závierkou za predchádzajúce
úètovné obdobie overenou audítorom a
4. podnikate¾ským plánom èinnosti najmenej na pä
rokov.
(7) Technickými a organizaènými predpokladmi je
dostatoèná vybavenos a pripravenos, umoòujúce
zabezpeèi opatrenia na ochranu potovej siete pred
neoprávneným prístupom k nej a k potovým zásielkam a obmedzenie vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú
z vybrania a distribúcie vylúèené, a prevádzkova verejnú potovú sie a poskytova univerzálnu slubu pod¾a
tohto zákona. Technické a organizaèné predpoklady sa
preukazujú dokladmi urèenými Potovým regulaèným
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úradom vo výzve na predkladanie iadostí o udelenie
potovej licencie,
(8) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené poèas celej doby platnosti potovej licencie.
§ 45
Udelenie potovej licencie
(1) Potový regulaèný úrad zverejní výzvu vo vestníku
spolu s lehotou na predkladanie iadostí o udelenie
potovej licencie a náleitosami tejto iadosti.
(2) Potový regulaèný úrad zaène konanie o udelenie
potovej licencie, ak
a) univerzálna sluba nie je zabezpeèená v rozsahu
pod¾a tohto zákona a poiadaviek na kvalitu a nie je
urèený poskytovate¾ univerzálnej sluby alebo je
odôvodnený predpoklad, e opatrenia uloené poskytovate¾ovi univerzálnej sluby nebudú vies k náprave, alebo
b) do uplynutia doby platnosti potovej licencie zostáva menej ako devä mesiacov alebo poskytovate¾
univerzálnej sluby doruèil písomné oznámenie
pod¾a § 49 ods. 1 písm. c) a je odôvodnený predpoklad, e skonèením platnosti potovej licencie by
univerzálna sluba nebola zabezpeèená v rozsahu
pod¾a tohto zákona a poiadaviek na kvalitu.
(3) Potový regulaèný úrad môe zaèa konanie
o udelenie potovej licencie, ak koná o zruení potovej
licencie alebo zmene potovej licencie a je odôvodnený
predpoklad, e zruením potovej licencie alebo zmenou potovej licencie by univerzálna sluba nebola zabezpeèená v rozsahu pod¾a tohto zákona a poiadaviek
na kvalitu.
(4) Úèastníkom konania je len osoba, ktorá podá iados o udelenie potovej licencie.
(5) iados o udelenie potovej licencie obsahuje
a) obchodné meno alebo názov osoby, adresu jej sídla
alebo miesta podnikania, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, a meno a priezvisko orgánu
potového podniku,
b) údaje o schopnosti prevádzkova verejnú potovú
sie a poskytova univerzálnu slubu vrátane technického, organizaèného a personálneho zabezpeèenia jej èinnosti,
c) údaje o zabezpeèení kvality, dostupnosti a rýchlosti
univerzálnej sluby a
d) údaje o rozvoji a opatreniach na zlepenie prevádzky
verejnej potovej siete a poskytovania univerzálnej
sluby.
(6) K iadosti o udelenie potovej licencie sa prikladá
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace, ak osoba je zapísaná do obchodného registra,
b) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
§ 44 ods. 2 a
c) návrh potových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej sluby a vykonávanie potového
platobného styku, ak sa na základe potovej licencie
bude vykonáva potový platobný styk, a návrh tarify za ich poskytovanie a vykonávanie.
(7) Na udelenie potovej licencie nie je právny nárok.

Èiastka 103

Potový regulaèný úrad udelí potovú licenciu úèastníkovi konania, ktorý spåòa podmienky pod¾a § 44 ods. 2
a má najlepie technické, organizaèné a personálne
predpoklady na prevádzkovanie verejnej potovej siete
a na poskytovanie univerzálnej sluby; iadosti ostatných úèastníkov konania rozhodnutím zamietne.
(8) Potovú licenciu je moné udeli aj viacerým osobám súèasne; v takom prípade sa v potovej licencii
urèí rozsah potových sluieb a územie, na ktorom sa
má univerzálna sluba poskytova osobitne pre kadého poskytovate¾a univerzálnej sluby tak, aby bola zabezpeèená univerzálna sluba v rozsahu pod¾a tohto
zákona a nedochádzalo k duplicitnému oprávneniu
alebo povinnosti poskytova univerzálnu slubu.
§ 46
Uloenie potovej licencie
(1) Ak na zverejnenú výzvu na podávanie iadostí
o udelenie potovej licencie nikto nepoiadal o jej udelenie alebo ak Potový regulaèný úrad neudelil potovú
licenciu iadnemu úèastníkovi konania o udelenie potovej licencie a neudelením potovej licencie by univerzálna sluba nebola zabezpeèená v rozsahu pod¾a tohto
zákona a poiadaviek na kvalitu, Potový regulaèný
úrad zaène konanie o uloenie potovej licencie niektorému z potových podnikov.
(2) Konanie o uloenie potovej licencie je zaèaté
dòom doruèenia oznámenia Potového regulaèného
úradu o zaèatí konania o uloení potovej licencie. Potový regulaèný úrad v oznámení urèí potovému podniku lehotu na vyjadrenie sa k predmetu konania a môe
mu uloi aj povinnos v urèenej lehote predloi doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a § 44 ods. 2.
(3) Úèastníkom konania je potový podnik, ktorému
sa doruèí oznámenie pod¾a odseku 2.
(4) Ak sa v konaní o uloenie potovej licencie preukáe, e potový podnik, ktorému má by uloená potová licencia, spåòa podmienky pod¾a § 44 ods. 2 a má
najlepie technické, organizaèné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej potovej siete a na
poskytovanie univerzálnej sluby, uloí mu potovú licenciu.
(5) Potovú licenciu je moné uloi aj viacerým osobám súèasne; v takom prípade sa v potovej licencii
urèí rozsah potových sluieb a územie, na ktorom sa
má univerzálna sluba poskytova osobitne pre kadého poskytovate¾a univerzálnej sluby tak, aby bola zabezpeèená univerzálna sluba v rozsahu pod¾a tohto
zákona a nedochádzalo k duplicitnému oprávneniu
alebo povinnosti poskytova univerzálnu slubu.

§ 47
Náleitosti potovej licencie
(1) Potová licencia obsahuje okrem veobecných náleitostí rozhodnutia
a) kvalitatívne poiadavky na poskytovanie univerzálnej sluby, a to aj odkazom na poiadavky na kvalitu,
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b) rozvojové a kvalitatívne ukazovatele poskytovania
univerzálnej sluby a lehotu na ich dosiahnutie,
c) podmienky prevádzkovania verejnej potovej siete,
najmä dostupnos a hustotu prístupových miest verejnej potovej siete, dåku ich prevádzky a lehotu
distribúcie potových zásielok, ktoré sú obsahom
univerzálnej sluby, a to v nadväznosti na poiadavky na kvalitu,
d) schválenie potových podmienok v èasti upravujúcej poskytovanie univerzálnej sluby a tarify za ich
poskytovanie,
e) rozsah potových sluieb, ktoré sa majú poskytova,
a územie, na ktorom sa má poskytova univerzálna
sluba,
f) lehotu platnosti potovej licencie a
g) vymedzenie rozsahu a podmienok vykonávania potového platobného styku pod¾a potových poukazov
vrátane sluieb k potovým poukazom, ako aj potové sadzby za jeho vykonávanie, ak sa potovou licenciou uloí povinnos vykonáva potový platobný
styk.
(2) Potový regulaèný úrad môe v potovej licencii
podmieni vykonanie zmien v podmienkach prevádzkovania verejnej potovej siete predchádzajúcim písomným súhlasom Potového regulaèného úradu.
(3) Pri urèovaní poiadaviek na dostupnos, kvalitu
a rýchlos potových sluieb v potovej licencii sa vychádza z poiadaviek na poskytovanie univerzálnej
sluby a prihliada na objektívne monosti ich poskytovania v závislosti od zemepisných a poveternostných
podmienok a technických moností verejnej potovej
siete.
(4) Potovú licenciu mono udeli najviac na 20 rokov, prièom pri urèení doby, na ktorú sa potová licencia ude¾uje, zoh¾adní Potový regulaèný úrad predpokladanú dobu návratnosti investícií, ktoré potový
podnik v súvislosti s udelením potovej licencie na zabezpeèenie poskytovania univerzálnej sluby vynaloí.
(5) Potová licencia nie je prevodite¾ná na inú osobu
a neprechádza na právneho nástupcu poskytovate¾a
univerzálnej sluby.
§ 48
Zmena potovej licencie
(1) Ak dôjde k zmene identifikaèných údajov poskytovate¾a univerzálnej sluby alebo orgánov potového
podniku, ktorý je poskytovate¾om univerzálnej sluby,
ktoré sú obsahom iadosti o udelenie potovej licencie,
k zmene v orgánoch poskytovate¾a univerzálnej sluby
alebo k zmene v podmienkach pod¾a § 44 ods. 2
písm. a), na základe posúdenia ktorých bola potová licencia vydaná, poskytovate¾ univerzálnej sluby je povinný do desiatich pracovných dní odo dòa, keï k zmene dolo, ohlási ju Potovému regulaènému úradu.
Poskytovate¾ univerzálnej sluby je povinný bezodkladne ohlási Potovému regulaènému úradu kadú, aj
pripravovanú zmenu údajov uvedených v potovej licencii alebo údajov pod¾a § 44 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c), na ktorých základe bola udelená; ustanovenie
§ 47 ods. 2 tým nie je dotknuté.
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(2) Ohlásenie pod¾a odseku 1 musí by písomné,
musí obsahova identifikaèné údaje poskytovate¾a univerzálnej sluby v rozsahu ako v iadosti o udelenie
potovej licencie a identifikáciu skutoèností, v ktorých
dolo k zmene. Ak dolo k zmene v osobách, vo vzahu
ku ktorým sa pri udelení potovej licencie preukazuje
bezúhonnos alebo odborná spôsobilos, prílohou
ohlásenia je vdy doklad preukazujúci bezúhonnos
alebo odbornú spôsobilos nových osôb.
(3) Potový regulaèný úrad posúdi závanos ohlásenej zmeny, najmä z h¾adiska splnenia povinnosti pod¾a
§ 44 ods. 2, do 30 dní odo dòa doruèenia ohlásenia a na
tento úèel je oprávnený urèi poskytovate¾ovi univerzálnej sluby lehotu na predloenie dokladov, ktoré sú
na posúdenie zmeny potrebné, najviac vak dokladov,
ktoré sa predkladajú pri konaní o udelenie potovej licencie. Na posudzovanie zmeny a na preukazovanie
splnenia podmienok pod¾a § 44 ods. 2 sa vzahujú
ustanovenia § 44 rovnako.
(4) Ak zmena skutoèností pod¾a odseku 1 nevyaduje
zmenu potovej licencie, Potový regulaèný úrad písomne oznámi poskytovate¾ovi univerzálnej sluby, e
vzal ohlásenú zmenu na vedomie. Ak zmena skutoèností pod¾a odseku 1 vyaduje zmenu potovej licencie,
Potový regulaèný úrad rozhodne o zmene potovej licencie.
(5) Ak Potový regulaèný úrad v konaní o zmene potovej licencie zistí, e poskytovate¾ univerzálnej sluby
nespåòa podmienky pod¾a § 44 ods. 2, a ak je odôvodnený predpoklad, e poskytovate¾ univerzálnej sluby by
tieto podmienky mohol splni v primeranej lehote, Potový regulaèný úrad môe prerui konanie a poskytnú poskytovate¾ovi univerzálnej sluby primeranú lehotu na ich splnenie, najviac vak 60 dní. Ak
poskytovate¾ univerzálnej sluby nesplní podmienky
pod¾a § 44 ods. 2 v poskytnutej lehote alebo ak Potový
regulaèný úrad neposkytne poskytovate¾ovi univerzálnej sluby lehotu pod¾a prvej vety, zastaví konanie
o zmene potovej licencie a zaène konanie o zruenie
potovej licencie.
(6) Potový regulaèný úrad zaène konanie o zmene
potovej licencie z vlastného podnetu, ak
a) sa dozvie o zmene skutoèností pod¾a odseku 1 inak
ako z ohlásenia pod¾a odseku 1,
b) je potrebné vo verejnom záujme zmeni rozsah potových sluieb univerzálnej sluby alebo jej územnú
platnos,
c) je nevyhnutné zmeni obsah potovej licencie z dôvodu dodrania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z èlenstva Slovenskej republiky
v medzinárodnej organizácii, alebo
d) je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany tátu, vnútorného poriadku alebo bezpeènosti tátu.
(7) Ak Potový regulaèný úrad zmení rozsah potových sluieb univerzálnej sluby alebo územnú platnos udelenej potovej licencie pod¾a odseku 6 písm. b)
z dôvodu, e poskytovate¾ univerzálnej sluby nie je
schopný na urèitom území dodra vetky podmienky
na jej poskytovanie alebo poskytova univerzálnu slubu v celom rozsahu, alebo z dôvodu nevýhodnosti jej
poskytovania, môe zároveò udeli potovú licenciu
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inému poskytovate¾ovi univerzálnej sluby, ktorý bude
na vymedzenom území poskytova univerzálnu slubu
alebo jej èas.
§ 49
Zánik a zruenie potovej licencie
(1) Platnos potovej licencie zaniká dòom:
a) ktorým uplynula lehota jej platnosti,
b) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zruení
potovej licencie, ak v rozhodnutí nie je uvedený neskorí deò zániku jej platnosti,
c) uplynutia lehoty 12 mesiacov odo dòa doruèenia písomného oznámenia poskytovate¾a univerzálnej
sluby o tom, e nie je ïalej schopný prevádzkova
verejnú potovú sie a poskytova univerzálnu slubu pod¾a potovej licencie, ak v òom nie je uvedený
neskorí deò jej uplynutia, alebo
d) zániku poskytovate¾a univerzálnej sluby.
(2) Potový regulaèný úrad zaène konanie o zruenie
potovej licencie, okrem prípadu pod¾a § 48 ods. 5, aj
vtedy, ak
a) poskytovate¾ univerzálnej sluby nesplnil poiadavky urèené v potovej licencii a v lehote urèenej Potovým regulaèným úradom neuviedol svoje postavenie
a èinnos do súladu s nimi napriek tomu, e bol na
monos zruenia potovej licencie upozornený, ani
nepoiadal o zmenu potovej licencie,
b) poskytovate¾ univerzálnej sluby opakovane poèas
18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
poruí povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona
a z udelenej potovej licencie a skôr uloená sankcia
neviedla k náprave, alebo
c) je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany tátu, vnútorného poriadku alebo bezpeènosti tátu.
§ 50
Spoloèné ustanovenia k potovej licencii
(1) Lehota na rozhodnutie pod¾a § 45, § 46, § 48 a § 49
ods. 2 je 60 dní odo dòa zaèatia konania.
(2) Potový regulaèný úrad zverejní na svojom webovom sídle potovú licenciu aj kadú jej zmenu v úplnom
znení do piatich pracovných dní odo dòa ich právoplatnosti.
(3) Za udelenie potovej licencie a zmenu potovej licencie na základe ohlásenia poskytovate¾a univerzálnej sluby sa vyberá správny poplatok pod¾a osobitného predpisu.14)
TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATE¼A
UNIVERZÁLNEJ SLUBY A UÍVATE¼A
UNIVERZÁLNEJ SLUBY
§ 51
Základné ustanovenia
(1) Kadý má právo na poskytnutie univerzálnej sluby, a ak bola poskytovate¾ovi univerzálnej sluby uloená povinnos poskytova potový platobný styk, aj na
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poskytnutie potového platobného styku, a to v rozsahu
a spôsobom pod¾a tohto zákona a poskytovate¾ univerzálnej sluby je povinný ich poskytova v prevádzkovom
èase prístupových miest verejnej potovej siete a kontaktných miest verejnej potovej siete kadému uívate¾ovi pod¾a potových podmienok a pod¾a tarify.
(2) Na práva a povinnosti uívate¾ov univerzálnej
sluby a poskytovate¾a univerzálnej sluby a na právne
vzahy pri poskytovaní univerzálnej sluby sa vzahujú
ustanovenia druhej hlavy tretej èasti, ak sa v tejto hlave
neustanovuje inak.
(3) Na právne vzahy vzniknuté v rámci medzinárodného potového styku s urèeným potovým podnikom
sa pouijú pravidlá platné pre medzinárodný potový
styk.3)
§ 52
Práva uívate¾a univerzálnej sluby a poskytovate¾a
univerzálnej sluby
(1) Odosielate¾ má právo na uzavretie potovej zmluvy s poskytovate¾om univerzálnej sluby.
(2) Poskytovate¾ univerzálnej sluby má právo
a) odmietnu uzavretie zmluvy, ak
1. odosielate¾ neoznaèí potovú zásielku adresou pod¾a potových podmienok alebo nepouije na potovú zásielku obal pod¾a potových podmienok,
2. ide o potovú zásielku, ktorá presahuje hmotnostný limit alebo ve¾kostný limit pod¾a tohto zákona a potových podmienok,
3. ide o potovú zásielku adresovanú do cudziny,
ktorá nezodpovedá poiadavkám na obsah a úpravu potových zásielok v medzinárodnom potovom
styku3) alebo v táte, do ktorého má by dodaná,
4. ide o odosielate¾a, ktorý je v omekaní s úhradou
splatnej poh¾adávky voèi poskytovate¾ovi univerzálnej sluby z titulu neuhradenia finanèného záväzku z predchádzajúcej potovej zmluvy, a
b) pouíva potové peèiatky a potové ceniny.
(3) Adresát má právo na doposlanie potovej zásielky
na oznámenú adresu.
§ 53
Povinnosti poskytovate¾a univerzálnej sluby
(1) Poskytovate¾ univerzálnej sluby je povinný
a) uzavrie potovú zmluvu s kadým odosielate¾om,
ak nie je dôvod na jej odmietnutie pod¾a § 52 ods. 2
písm. a),
b) vyda na poiadanie odosielate¾ovi potvrdenie o zaplatenej potovej sadzbe,
c) zabezpeèi na vetkých prístupových miestach verejnej potovej siete, ako aj iným obvyklým spôsobom vèasné a zrozumite¾né informovanie o obsahu
a podmienkach poskytovania univerzálnej sluby
a potového platobného styku, s osobitným dôrazom
na veobecné podmienky prístupu k potovým slubám a potovému platobnému styku, o poiadavkách na kvalitu a o potových sadzbách,
d) navrhova zaèiatok a koniec platnosti potových
známok a potových celín; vyhlási ich po schválení
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ministerstvom vo vestníku a zverejni na vetkých
potách, prípadne aj iným obvyklým spôsobom,
e) zabezpeèi na prístupových miestach verejnej potovej siete na poiadanie výmenu potových známok
a potových celín, ktorých platnos sa skonèila, za
platné potové známky a potové celiny, a to ete
najmenej es mesiacov po skonèení platnosti, alebo
oznámi skonèenie platnosti potových známok
a celín najmenej dvanás mesiacov vopred, a
f) trvalo uchováva podklady týkajúce sa námetového
rieenia potových známok a potových celín, ako aj
ich výtvarné návrhy a tlaèové podoby.
(2) Ak poskytovate¾ univerzálnej sluby vyberie alebo
distribuuje za podmienok urèených pod¾a § 32 ods. 4
potové zásielky a veci vylúèené z vybrania a distribúcie,
ich vybranie alebo distribúcia poskytovate¾om univerzálnej sluby nie sú súèasou univerzálnej sluby.
(3) Ak je poskytovate¾ovi univerzálnej sluby odovzdaná nájdená potová zásielka z rozsahu univerzálnej
sluby pod¾a § 3 ods. 2, ktorej vybranie alebo distribúciu
nebol povinný vykona, je poskytovate¾ univerzálnej
sluby povinný takú potovú zásielku vráti odosielate¾ovi; ustanovenie § 34 ods. 2 sa pouije rovnako.
(4) Ak tomu nebráni verejný záujem alebo iná dôleitá prekáka, vlastník cesty a vlastník pozemku alebo budovy je povinný umoni bezodplatné umiestnenie verejne prístupného zariadenia pod¾a § 8 ods. 5
písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu na verejne
prístupnom mieste tak, aby mohlo by nepretrite prístupné kadému, ako aj umoni jeho údrbu a denné
vybranie alebo dodanie potových zásielok.
§ 54
Osobitné ustanovenia pre vedenie úètovníctva
poskytovate¾a univerzálnej sluby
(1) Poskytovate¾ univerzálnej sluby vedie vo svojom
úètovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania
kadej sluby a produktu, ktoré sú súèasou univerzálnej sluby a náklady a výnosy z poskytovania ostatných
sluieb a produktov, na úèely výpoètu èistých nákladov
univerzálnej sluby, sledovania zákazu kríového financovania a regulácie potových sadzieb poskytovate¾a univerzálnej sluby. Úètovníctvo poskytovate¾a
univerzálnej sluby musí by zaloené na objektívne
odôvodnite¾ných zásadách nákladového úètovníctva.
(2) V úètovníctve poskytovate¾a univerzálnej sluby
sa náklady rozde¾ujú a priraïujú takto:
a) priame náklady, ktoré je moné priamo priradi ku
konkrétnej potovej slube alebo produktu, sa
k nim priradia, a
b) spoloèné náklady, ktoré nemono priamo priradi
ku konkrétnej potovej slube alebo produktu, sa
rozde¾ujú a priraïujú takto:
1. ak je to moné, rozde¾ujú sa na základe priamej
analýzy pôvodu samotných nákladov,
2. ak priama analýza pod¾a prvého bodu nie je moná, kategórie spoloèných nákladov sa rozde¾ujú
na základe nepriamej súvislosti s kategóriami ná23
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kladov pod¾a prvého bodu alebo písmena a), pre
ktoré je priame priradenie alebo rozdelenie moné; nepriama súvislos sa zakladá na porovnate¾nej truktúre nákladov,
3. ak nemono rozdeli a priradi náklady postupom
pod¾a prvého bodu ani druhého bodu, kategória
nákladov sa priradí na základe veobecného priraïovacieho èinite¾a, urèeného pod¾a pomeru
vetkých výdavkov na základe priamej analýzy
alebo nepriamej analýzy rozdelených alebo priradených ku kadej potovej slube z rozsahu univerzálnej sluby na jednej strane a k ostatným
slubám na strane druhej.
(3) Spoloèné náklady, ktoré sú potrebné na zabezpeèenie univerzálnej sluby aj ostatných sluieb, sa rozde¾ujú rovnakým spôsobom a pouijú sa rovnaké nákladové faktory na univerzálnu slubu aj na ostatné
sluby.
(4) Iné systémy nákladového úètovníctva, ako sú uvedené v odseku 1, môe poskytovate¾ univerzálnej sluby pouíva, len ak sú v súlade s podmienkami pod¾a
odseku 1 a po predchádzajúcom schválení Potovým
regulaèným úradom; o kadom takom systéme úètovníctva Potový regulaèný úrad pred jeho schválením informuje Európsku komisiu.
(5) Súlad vedenia úètovníctva poskytovate¾a univerzálnej sluby s týmto zákonom je Potový regulaèný
úrad oprávnený preveri alebo zabezpeèi jeho preverenie odborne spôsobilou a nezávislou osobou, ako aj na
tento úèel nahliada do úètovných kníh a záznamov
poskytovate¾a univerzálnej sluby.
(6) Roèná úètovná závierka poskytovate¾a univerzálnej sluby musí by overená audítorom a poskytovate¾
univerzálnej sluby ju predkladá Potovému regulaènému úradu kadoroène do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo úètovné obdobia. Ak úètovné
obdobie poskytovate¾a univerzálnej sluby nie je totoné s kalendárnym rokom, poskytovate¾ univerzálnej
sluby vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka
priebenú úètovnú závierku a predkladá ju spolu s roènou úètovnou závierkou Potovému regulaènému úradu kadoroène do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu roènej úètovnej závierky
a priebenej úètovnej závierky poskytovate¾a univerzálnej sluby musia by zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch pod¾a odseku 1.
TVRTÁ HLAVA
FINANCOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUBY
§ 55
Základné ustanovenia
(1) Financovanie univerzálnej sluby sa vykonáva
spôsobom a v rozsahu pod¾a tohto zákona prostredníctvom osobitného úètu v tátnej pokladnici23) (ïalej len
kompenzaèný fond), ktorý na tento úèel zriadi a spravuje Potový regulaèný úrad.

) § 2a ods. 1 písm. a) zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 659/2005 Z. z.
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(2) Príjmami kompenzaèného fondu je príspevok do
kompenzaèného fondu pod¾a § 58 a sumy vrátené pod¾a § 57 ods. 8. Výdavkami, ktoré je moné uhrádza
z kompenzaèného fondu, sú náhrada èistých nákladov
univerzálnej sluby, vrátenie príspevku pod¾a § 58
ods. 7 a výdavky spojené so správou kompenzaèného
fondu.
(3) Potový regulaèný úrad je povinný kadoroène,
najneskôr do 1. júla zverejni vo vestníku príjmy a výdavky kompenzaèného fondu za predchádzajúci kalendárny rok, a to v truktúre, z ktorej je zrejmé najmenej
to, akú sumu príspevku do kompenzaèného fondu,
ktorá osoba uhradila a aká suma bola poskytnutá na
náhradu èistých nákladov univerzálnej sluby a na vedenie kompenzaèného fondu.
§ 56
Èisté náklady univerzálnej sluby
(1) Èistými nákladmi univerzálnej sluby sú vetky
náklady, ktoré sa vzahujú alebo sú potrebné na poskytovanie univerzálnej sluby.
(2) Èisté náklady univerzálnej sluby sa vypoèítajú
ako rozdiel medzi èistými nákladmi poskytovate¾a univerzálnej sluby a èistými nákladmi toho istého poskytovate¾a univerzálnej sluby, ak by univerzálnu slubu
neposkytoval. Pri urèení èistých nákladov univerzálnej
sluby sa berie do úvahy aj nákladová efektívnos poskytovania univerzálnej sluby a výnosy a trhová výhoda, ktoré by poskytovate¾ univerzálnej sluby nezískal,
ak by univerzálnu slubu neposkytoval.
§ 57
Náhrada èistých nákladov univerzálnej sluby
(1) Ak z poskytovania univerzálnej sluby v kalendárnom roku vzniknú poskytovate¾ovi univerzálnej sluby
èisté náklady univerzálnej sluby, ktoré predstavujú
pre poskytovate¾a univerzálnej sluby neprimeranú finanènú záa, má poskytovate¾ univerzálnej sluby nárok na ich náhradu z kompenzaèného fondu. Neprimeranos finanènej záae posudzuje Potový regulaèný
úrad v konaní o urèení predbených èistých nákladov
univerzálnej sluby a èistých nákladov univerzálnej
sluby a za neprimeranú finanènú záa sa povauje
stav, keï èisté náklady univerzálnej sluby dosahujú
takú sumu, e nie je vzh¾adom na hospodársku situáciu poskytovate¾a univerzálnej sluby moné od neho
spravodlivo poadova, aby ich znáal.
(2) Poskytovate¾ univerzálnej sluby predloí Potovému regulaènému úradu kadoroène do 31. augusta
vyèíslenie èistých nákladov univerzálnej sluby a vyèíslenie celkových nákladov za obdobie prvých iestich
mesiacov tohto kalendárneho roka na tlaèive, ktorého
vzor ustanoví Potový regulaèný úrad vo veobecne záväznom právnom predpise, spolu s podkladmi, ktoré sú
potrebné na výpoèet èistých nákladov univerzálnej
sluby.
(3) Potový regulaèný úrad do 90 dní odo dòa doruèenia vyèíslenia pod¾a odseku 2 urèí predbené èisté náklady univerzálnej sluby za kalendárny rok, za ktoré-
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ho prvých es mesiacov bolo predloené vyèíslenie
pod¾a odseku 2, a tie zverejní vo vestníku.
(4) Potový regulaèný úrad je oprávnený na úèely posúdenia a urèenia predbených èistých nákladov univerzálnej sluby overova a kontrolova podklady na výpoèet predbených èistých nákladov univerzálnej
sluby sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby, ako aj nahliada do
úètovných kníh a záznamov poskytovate¾a univerzálnej sluby. Potový regulaèný úrad je tie oprávnený písomne poiada poskytovate¾a univerzálnej sluby
o predloenie údajov na úèely urèenia predbených èistých nákladov univerzálnej sluby, a to v urèenej lehote, nie kratej ako 15 dní odo dòa doruèenia.
(5) Potový regulaèný úrad do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý Potový regulaèný úrad urèí predbené èisté náklady univerzálnej sluby pod¾a odseku
3, rozhodne o èistých nákladoch univerzálnej sluby za
predchádzajúci kalendárny rok a tie zverejní vo vestníku; na tento úèel sa ustanovenia odseku 4 pouijú rovnako.
(6) Zároveò s urèením èistých nákladov univerzálnej
sluby pod¾a odseku 5 Potový regulaèný úrad vydá
rozhodnutie o náhrade èistých nákladov univerzálnej
sluby. Rozhodnutie je písomné a obsahuje oznaèenie
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a osoby, ktorá v jeho
mene konala, identifikáciu poskytovate¾a univerzálnej
sluby, ktorého sa týka, výrok, vrátane sumy náhrady
èistých nákladov univerzálnej sluby, odôvodnenie, dátum a miesto vydania rozhodnutia a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie sa doruèuje poskytovate¾ovi univerzálnej sluby, je proti nemu moné poda do
15 dní odvolanie, ktoré má odkladný úèinok a je preskúmate¾né súdom pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku.8)
(7) Potový regulaèný úrad poèas kalendárneho roka,
ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku,
za ktorý Potový regulaèný úrad urèí predbené èisté
náklady univerzálnej sluby pod¾a odseku 3, uhradí
poskytovate¾ovi univerzálnej sluby èisté náklady univerzálnej sluby nasledovne:
a) v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi predbenými
èistými nákladmi univerzálnej sluby a súètom príspevkov potových podnikov pod¾a § 58 ods. 1
do 15. februára,
b) v sume rovnajúcej sa jednej tvrtine súètu príspevkov potových podnikov pod¾a § 58 ods. 1 do 30. apríla a do 31. júla,
c) v sume rovnajúcej sa jednej tvrtine súètu príspevkov potových podnikov pod¾a § 58 ods. 1 do 31. októbra, ak je táto suma menia alebo rovná rozdielu
medzi èistými nákladmi univerzálnej sluby urèenými v rozhodnutí pod¾a odseku 6 a súètom súm uhradených pod¾a písmen a) a b); inak v sume rovnajúcej
sa tomuto rozdielu, a
d) v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi èistými nákladmi univerzálnej sluby urèenými v rozhodnutí pod¾a odseku 6 a súètom súm uhradených pod¾a písmen a), b) a c) do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka.
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(8) Ak je rozdiel medzi súètom súm uhradených pod¾a odseku 7 písm. a) a b) a èistými nákladmi univerzálnej sluby kladný, poskytovate¾ univerzálnej sluby
vráti sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu do kompenzaèného fondu do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za
ktorý Potový regulaèný úrad urèí predbené èisté náklady univerzálnej sluby pod¾a odseku 3.

hradu èistých nákladov univerzálnej sluby, a sumy
príspevkov potových podnikov pod¾a odseku 1 kladný,
uhradí sa príspevok v sume tohto rozdielu do kompenzaèného fondu zo tátneho rozpoètu do 31. januára; ak
sa postupuje pod¾a odseku 6, tak suma, o ktorú bol príspevok zo tátneho rozpoètu zvýený, sa uhradí
do 31. decembra kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli predbené èisté náklady univerzálnej sluby urèené.

§ 58

(6) Ak rozdiel medzi sumou náhrady èistých nákladov univerzálnej sluby urèenou rozhodnutím pod¾a
§ 57 ods. 6 a sumou predbených èistých nákladov univerzálnej sluby urèenou pod¾a § 57 ods. 3 je kladný,
Potový regulaèný úrad súèasne s vydaním rozhodnutia o náhrade èistých nákladov univerzálnej sluby
vydá v rozsahu tohto rozdielu rozhodnutie o zvýení
príspevku do kompenzaèného fondu; ustanovenia odsekov 1, 2, 4 a 5 sa pouijú rovnako.

Príspevok do kompenzaèného fondu
(1) Potový regulaèný úrad súèasne so zverejnením
predbených èistých nákladov univerzálnej sluby
pod¾a § 57 ods. 3 urèí rozhodnutím povinnos plati príspevok do kompenzaèného fondu kadému potovému
podniku, ktorý v tomto kalendárnom roku poskytoval
zamenite¾né potové sluby. Príspevok do kompenzaèného fondu urèí Potový regulaèný úrad v sume rovnajúcej sa percentu z predbených èistých nákladov univerzálnej sluby, ktoré zodpovedá podielu tohto
potového podniku na trhu, najviac vak v sume rovnajúcej sa 3 % z obratu potového podniku z poskytovania
zamenite¾ných potových sluieb (ïalej len obrat).
Podiel potového podniku na trhu sa urèí ako pomer
obratu k súètu obratov vetkých potových podnikov,
ktoré sú povinné plati príspevok do kompenzaèného
fondu a obratu poskytovate¾a univerzálnej sluby
z poskytovania univerzálnej sluby, a to vdy za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Na úèely urèenia sumy príspevku do kompenzaèného fondu sú potový podnik, ktorý v tomto kalendárnom roku poskytoval zamenite¾né potové sluby
a poskytovate¾ univerzálnej sluby, povinní predloi
Potovému regulaènému úradu do 31. augusta sumu
obratu z poskytovania sluieb pod¾a odseku 1 za obdobie prvých iestich mesiacov tohto kalendárneho roka.
(3) Príspevok do kompenzaèného fondu sa platí poèas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje
po kalendárnom roku, za ktorý Potový regulaèný úrad
urèí predbené èisté náklady univerzálnej sluby pod¾a
§ 57 ods. 3, a to vdy v sume jednej tvrtiny príspevku
do posledného dòa prvého a tretieho kalendárneho
tvrroka a vo zvyku do posledného dòa tvrtého kalendárneho tvrroka.
(4) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 obsahuje oznaèenie
orgánu, ktorý ho vydal, a osoby, ktorá v jeho mene konala, identifikáciu potového podniku, ktorého sa
týka, urèenie sumy príspevku do kompenzaèného fondu a lehoty na jeho zaplatenie, spôsob jeho zaplatenia
a spôsob jeho urèenia, dátum a miesto vydania a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa
doruèuje potovému podniku, ktorého sa týka, je proti
nemu moné poda do 15 dní odvolanie, ktoré má odkladný úèinok a je preskúmate¾né súdom pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku.8)
(5) Ak je rozdiel medzi sumou predbených èistých
nákladov univerzálnej sluby urèených pod¾a § 57
ods. 3 a súètom sumy prostriedkov v kompenzaènom
fonde, ktoré v príslunom roku nie sú potrebné na ná-

(7) Ak rozdiel medzi sumou predbených èistých nákladov univerzálnej sluby urèenou pod¾a § 57 ods. 3
a sumou náhrady èistých nákladov univerzálnej sluby
urèenou rozhodnutím pod¾a § 57 ods. 6 je kladný, Potový regulaèný úrad vráti v rozsahu tohto rozdielu zaplatené príspevky do kompenzaèného fondu potovým
podnikom, a to pomerne s pouitím spôsobu urèenia
sumy týchto príspevkov.
(8) Ak potový podnik uhradil do kompenzaèného
fondu v kalendárnom roku príspevok vo väèej sume
ako 3 % jeho obratu v tomto kalendárnom roku, Potový regulaèný úrad v rozhodnutí o urèení povinnosti plati príspevok do kompenzaèného fondu, vydaného
v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom roku, zníi sumu príspevku takého potového podniku o sumu
kladného rozdielu medzi príspevkom do kompenzaèného fondu zaplateným v predchádzajúcom kalendárnom
roku a sumou rovnajúcou sa 3 % obratu potového
podniku v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak
potový podnik v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom roku nebude povinný plati príspevok do kompenzaèného fondu, túto sumu mu Potový regulaèný
úrad vráti do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
PIATA ÈAS
TÁTNY DOH¼AD A SPRÁVNE DELIKTY
PRVÁ HLAVA
TÁTNY DOH¼AD
§ 59
Základné ustanovenia
(1) tátny doh¾ad vykonáva Potový regulaèný úrad
prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby. Ak je
to odôvodnené osobitnou povahou tátneho doh¾adu,
na jeho vykonanie môe Potový regulaèný úrad prizva
zamestnancov iného orgánu tátnej správy, orgánu
samosprávy a právnickej osoby alebo fyzické osoby
s ich súhlasom (ïalej len prizvaná osoba). Prizvaná
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osoba má pri výkone tátneho doh¾adu rovnaké postavenie ako poverení zamestnanci Potového regulaèného úradu. Úèas prizvanej osoby na výkone tátneho
doh¾adu je iným úkonom vo veobecnom záujme.24) Prizvanou osobou nemôe by iný potový podnik, jeho zamestnanec alebo orgán potového podniku.
(2) tátny doh¾ad zahàòa
a) kontrolu plnenia povinností potového podniku
a podmienok poskytovania potových sluieb a potového platobného styku pod¾a tohto zákona, vydaného veobecného povolenia alebo registrácie,
b) kontrolu plnenia povinností poskytovate¾a univerzálnej sluby a podmienok poskytovania univerzálnej sluby a potového platobného styku, najmä
kontrolu dodriavania kvalitatívnych a rozvojových
podmienok urèených pre univerzálnu slubu v potovej licencii,
c) cenovú kontrolu týkajúcu sa potových sadzieb,
d) nariaïovanie odstránenia zistených nedostatkov
a upustenia od èinnosti, ktorá je v rozpore s týmto
zákonom, veobecným povolením, registráciou alebo potovou licenciou a overovanie plnenia uloených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a
e) prejednávanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie.
(3) Na výkon cenovej kontroly pod¾a odseku 2 písm. c)
sa vzahuje osobitný predpis.25)
(4) Poverený zamestnanec je pri výkone tátneho doh¾adu oprávnený
a) vstupova do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, v ktorých kontrolovaná
osoba vykonáva alebo zabezpeèuje výkon svojej èinnosti a ktoré bezprostredne súvisia s predmetom
kontroly; nedotknute¾nos obydlia nesmie by výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b) vyadova od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov alebo osôb, ktoré na zmluvnom alebo inom základe vykonávajú pre kontrolovanú osobu èinnos,
aby im bezodkladne poskytli alebo odovzdali
1. potrebné informácie a údaje, potové podmienky,
tarifu a iné dokumenty, súvisiace s poskytovaním
potových sluieb, vrátane ich rovnopisov,
2. prvopisy dokladov, písomných dokumentov a iných
materiálov, vecí a informácií, potrebných na výkon
tátneho doh¾adu, vrátane tých, ktoré sú uloené
v elektronickej podobe,
3. vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu tátneho doh¾adu a k zisteným
nedostatkom,
c) kontrolova splnenie povinnosti registrácie potového podniku,
d) kontrolova prevádzkovanie potovej siete a verejnej
potovej siete,
e) kontrolova plnenie podmienok poskytovania potových sluieb alebo potového platobného styku na
základe veobecného povolenia, registrácie alebo
potovej licencie a
f) uklada povinnos kontrolovanej osobe, aby v lehote
24
25
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urèenej v zápise o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu odstránila zistené nedostatky a podala správu
o ich odstránení.
(5) Kontrolovaná osoba je povinná umoni výkon
tátneho doh¾adu a na poiadanie povereného zamestnanca alebo Potového regulaèného úradu poskytnú
súèinnos potrebnú na výkon tátneho doh¾adu.
§ 60
Výkon tátneho doh¾adu
(1) Výkon tátneho doh¾adu sa zaèína dòom, keï poverení zamestnanci predloia kontrolovanej osobe písomné poverenie na vykonanie tátneho doh¾adu, ktoré obsahuje
a) oznaèenie orgánu tátneho doh¾adu,
b) oznaèenie kontrolovanej osoby,
c) titul, meno a priezvisko poverených zamestnancov
a prizvaných osôb,
d) predmet tátneho doh¾adu,
e) kontrolované obdobie,
f) dátum zaèatia výkonu tátneho doh¾adu,
g) dátum a miesto vyhotovenia poverenia a
h) odtlaèok peèiatky Potového regulaèného úradu
a meno, priezvisko, funkciu a podpis predsedu alebo
ním splnomocneného zástupcu.
(2) Poverení zamestnanci sú v súvislosti s výkonom
tátneho doh¾adu povinní
a) vopred oznámi kontrolovanej osobe predmet, úèel
a dobu trvania tátneho doh¾adu a preukáza sa poverením, ktoré ich oprávòuje na výkon tátneho doh¾adu a sluobným preukazom; ak by oznámenie
pred zaèatím tátneho doh¾adu mohlo vies k zmareniu jeho úèelu, treba tak urobi najneskôr pri zaèatí
výkonu tátneho doh¾adu,
b) vyhotovi zápis o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu, jedno vyhotovenie odovzda kontrolovanej
osobe pred jeho prerokovaním a vyiada si od kontrolovanej osoby v urèenej primeranej lehote písomné vyjadrenie ku vetkým zisteným nedostatkom;
písomné vyjadrenie, ktorým sa spochybòujú kontrolné zistenia, sú námietkami,
c) preskúma opodstatnenos námietok kontrolovanej
osoby k zisteným nedostatkom, ak boli predloené
v lehote pod¾a písmena b), opodstatnené námietky
zoh¾adni v dodatku k zápisu o priebehu a výsledku
tátneho doh¾adu a oboznámi s ním kontrolovanú
osobu, ako aj písomne oznámi kontrolovanej osobe
neopodstatnenos námietok najneskôr do termínu
prerokovania zápisu o priebehu a výsledku tátneho
doh¾adu,
d) prerokova zápis o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu s vedúcim kontrolovanej osoby a v zápisnici
o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu uvies opatrenia uloené na odstránenie
zistených nedostatkov a lehotu na ich plnenie, ako
aj lehotu na predloenie písomnej správy o splnení
uloených opatrení,

) § 137 ods. 5 Zákonníka práce v znení zákona è. 210/2003 Z. z.
) § 16 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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e) vyda kontrolovanej osobe písomné potvrdenie o odòatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov
a iných materiálov a vecí a zabezpeèi ich ochranu
pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím a
f) zachováva mlèanlivos voèi tretím osobám o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone tátneho doh¾adu alebo v súvislosti s ním.
(3) Kontrolovaná osoba je
a) povinná umoni povereným zamestnancom vykona
vetky ich oprávnenia, ktorými pri výkone tátneho
doh¾adu pod¾a tohto zákona disponujú a je povinná
nebráni výkonu tátneho doh¾adu alebo výkonu
oprávnení poverených zamestnancov; táto povinnos
sa vzahuje na kadého zamestnanca kontrolovanej
osoby alebo osobu, ktorá na zmluvnom alebo inom
základe vykonáva pre kontrolovanú osobu èinnos,
b) oprávnená oboznámi sa s kontrolnými zisteniami
uvedenými v zápise o priebehu a výsledku tátneho
doh¾adu a vyjadri sa k zisteným nedostatkom v lehote urèenej Potovým regulaèným úradom a
c) povinná v lehote urèenej v zápisnici o prerokovaní
zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu odstráni zistené nedostatky alebo vykona vetky nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a písomne
oznámi Potovému regulaènému úradu ich odstránenie v lehote uvedenej v tejto zápisnici.
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c) mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní
zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu a ich
podpisy alebo informáciu o odmietnutí prerokovania
zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu alebo podpisu zápisnice kontrolovanou osobou,
d) povinnos kontrolovanej osoby prija opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov a lehotu na ich
prijatie a
e) povinnos kontrolovanej osoby v urèenej lehote
predloi písomnú správu o splnení uloených opatrení.
(7) Ak sa pri výkone tátneho doh¾adu nezistia nedostatky, vypracujú poverení zamestnanci záznam
o tátnom doh¾ade, na ktorý sa primerane vzahuje odsek 4.
(8) tátny doh¾ad je ukonèený prerokovaním zápisu
o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu alebo dòom
doruèenia záznamu pod¾a odseku 7 kontrolovanej osobe. Zápis o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu sa
povauje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovanej osoby bezdôvodne nezúèastní na prerokovaní
zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu alebo
odmietne podpísa zápisnicu o prerokovaní zápisu
o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu; tieto skutoènosti sa uvedú priamo v zápisnici.

(4) O výsledku tátneho doh¾adu vypracujú poverení
zamestnanci zápis o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu, ktorý obsahuje
a) oznaèenie orgánu tátneho doh¾adu,
b) oznaèenie kontrolovanej osoby,
c) titul, meno a priezvisko poverených zamestnancov,
d) miesto, dátum a èas výkonu tátneho doh¾adu,
e) predmet tátneho doh¾adu,
f) kontrolované obdobie,
g) preukázané zistené nedostatky,
h) dátum vypracovania zápisu o priebehu a výsledku
tátneho doh¾adu,
i) podpisy poverených zamestnancov,
j) podpis osoby oprávnenej kona v mene kontrolovanej
osoby a dátum oboznámenia sa so zápisom o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu; ak táto osoba odmietne zápis o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu
podpísa, informáciu o tomto odmietnutí,
k) vyjadrenie kontrolovanej osoby alebo informáciu
o odmietnutí vyjadri sa a
l) zoznam príloh k zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu.

(9) Ak je na dosiahnutie cie¾a tátneho doh¾adu potrebná súèinnos odosielate¾a, podávate¾a alebo adresáta potových zásielok, ktoré boli predmetom potových
sluieb poskytovaných kontrolovanou osobou, alebo
súèinnos iných osôb, ktoré disponujú vecami alebo informáciami dôleitými na výkon tátneho doh¾adu, sú
tieto osoby povinné na písomnú iados bezodkladne
poskytnú Potovému regulaènému úradu informácie,
doklady, vyjadrenia a ïalie veci potrebné na výkon
tátneho doh¾adu pod¾a tohto zákona.

(5) Prílohou k zápisu o priebehu a výsledku tátneho
doh¾adu je najmä vyjadrenie kontrolovanej osoby pod¾a
odseku 2 písm. b), dodatok pod¾a odseku 2 písm. c)
a zápisnica pod¾a odseku 2 písm. d); prílohy k zápisu
o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu sú jeho neoddelite¾nou súèasou.

(1) Priestupku na úseku potových èinností sa dopustí ten, kto
a) poruí povinnos pod¾a § 10 ods. 2 alebo sprístupní
predmet potového tajomstva v rozpore s § 10 ods. 3,
b) poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzahuje
ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
c) neoprávnene zasiahne do potovej siete alebo do verejnej potovej siete,
d) poruil potové podmienky podaním potovej zásielky obsahujúcej veci, ktoré sú vylúèené z vybrania
a distribúcie,
e) neoprávnene pouil alebo sfaloval potovú peèiatku,
f) neoprávnene pouil potovú peèiatku, potovú

(6) Zápisnica o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu sa prikladá k zápisu o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu a obsahuje najmä
a) dátum oboznámenia vedúceho kontrolovanej osoby
so zápisom o priebehu a výsledku tátneho doh¾adu,
b) dátum prerokovania zápisu o priebehu a výsledku
tátneho doh¾adu,

(10) Tomu, kto sauje výkon tátneho doh¾adu, najmä tým, e bez závaných dôvodov neposkytne súèinnos, ktorú je pod¾a tohto zákona povinný poskytnú,
môe Potový regulaèný úrad uloi poriadkovú pokutu
do 165 eur, a to aj opakovane.
DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY
§ 61
Priestupky
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známku alebo potovú celinu, textové alebo grafické
oznaèenie pouívané vo verejnej potovej sieti bez
súhlasu poskytovate¾a univerzálnej sluby, alebo
g) poruil ustanovenia § 35 ods. 1.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 sa uloí pokuta
do 400 eur. Popri pokute mono uloi za priestupok
pod¾a odseku 1 písm. c) alebo písm. f) sankciu zákazu
èinnosti a za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) a f)
sankciu prepadnutia veci.
(3) Prísluným správnym orgánom na prejednanie
priestupku pod¾a odseku 1 je Potový regulaèný
úrad; na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.26)
§ 62
Iné správne delikty
(1) Potový regulaèný úrad uloí pokutu do 100 000 eur
poskytovate¾ovi univerzálnej sluby, ak
a) univerzálnu slubu alebo potový platobný styk neposkytuje v rozsahu a za podmienok pod¾a tohto zákona alebo pod¾a podmienok urèených v potovej licencii,
b) nevedie úètovníctvo v súlade s osobitnými ustanoveniami o vedení úètovníctva pod¾a § 54 alebo
c) neposkytne Potovému regulaènému úradu na jeho
poiadanie informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poskytovania univerzálnej sluby alebo nepredloí ani na výzvu Potovému regulaènému úradu roènú úètovnú závierku pod¾a § 54 ods. 6.
(2) Potový regulaèný úrad uloí pokutu do 100 000 eur
právnickej osobe alebo podnikate¾ovi, ktorý
a) ako potový podnik poruí povinnos pod¾a § 11
ods. 1 druhej vety a v dôsledku poruenia tejto povinnosti dôjde k neoprávnenému sprístupneniu alebo
zverejneniu informácií o poskytovaných potových
slubách alebo osobných údajov alebo k ich zneuitiu,
b) ako potový podnik otvorí potovú zásielku v rozpore
s § 35 ods. 2,
c) ako potový podnik, ktorý je povinný vies úètovníctvo spôsobom pod¾a § 36, túto povinnos poruí alebo nepredloí ani na výzvu Potovému regulaènému
úradu roènú úètovnú závierku alebo iné údaje pod¾a
§ 36,
d) poruí povinnos pod¾a § 10 ods. 2, sprístupní predmet potového tajomstva v rozpore s § 10 ods. 3 alebo nesprístupní predmet potového tajomstva pod¾a
§ 10 ods. 3,
e) poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzahuje
ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
f) poskytuje potové sluby alebo potový platobný
styk bez registrácie,
g) vydá potovú známku alebo potovú celinu, alebo
pouíva na poskytovanie potových sluieb potové
peèiatky alebo potové ceniny, alebo textové alebo
grafické oznaèenie pouívané vo verejnej potovej
sieti bez súhlasu poskytovate¾a univerzálnej sluby,
alebo
26
27
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h) neumonil tátnemu orgánu výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpeèovaním obrany a ochrany tátu,
vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu alebo s odha¾ovaním a stíhaním trestného èinu na základe iadosti tohto orgánu a v súlade s osobitnými predpismi.
(3) Potový regulaèný úrad uloí pokutu do 20 000 eur
potovému podniku, ktorý
a) poskytuje potové sluby v rozpore so veobecným
povolením,
b) poskytuje zamenite¾né potové sluby alebo potový
platobný styk v rozpore s týmto zákonom, alebo
c) poskytuje potové sluby alebo potový platobný
styk v rozpore s vlastnými potovými podmienkami
alebo tarifou, okrem prípadu, ak bola odchýlka od
potových podmienok alebo tarify osobitne dojednaná v potovej zmluve.
(4) Potový regulaèný úrad uloí pokutu do 10 000 eur
kontrolovanej osobe, ktorá
a) neumonila povereným zamestnancom výkon tátneho doh¾adu,
b) neodstránila nedostatky zistené pri výkone tátneho
doh¾adu v urèenej lehote, alebo
c) neposkytla na poiadanie informácie alebo inú týmto zákonom ustanovenú súèinnos potrebnú na výkon tátneho doh¾adu.
(5) Potový regulaèný úrad uloí pokutu do 3 000 eur
potovému podniku, ktorý poruí povinnos pod¾a tohto zákona inú ako pod¾a odsekov 1 a 4.
(6) Pri ukladaní pokuty za iný správny delikt Potový
regulaèný úrad prihliadne najmä na závanos, spôsob, èas trvania a následky poruenia povinnosti.
(7) Pokutu za iný správny delikt mono uloi aj opakovane. Pri opätovnom poruení tej istej povinnosti
v priebehu dvoch rokov od predchádzajúceho poruenia povinnosti mono uloi dvojnásobok pokuty pod¾a
odsekov 1 a 5.
(8) Potový regulaèný úrad môe pokutu uloi do
jedného roka odo dòa, keï poruenie povinnosti zistil,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(9) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
IESTA ÈAS
POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V POTOVÝCH
SLUBÁCH
§ 63
(1) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby
poskytnú dotáciu na úèely podpory výskumu a vývoja
v oblasti potových sluieb, ak tým nebudú dotknuté
pravidlá poskytovania tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu.27)
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú aj na
spolufinancovanie projektov rieených v rámci medzi-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad èl. 107 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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národných dohôd o vedecko-technickej spolupráci
a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja potových sluieb vrátane nákladov na ich prípravu.
(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a § 64 ods. 1, ktorý okrem podmienok pod¾a tohto zákona spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu.28)
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b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
(3) iadosti o dotáciu vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia zriadená ministerstvom. Komisia vyhodnotí
iadosti o dotáciu do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pod¾a § 64 ods. 4.
§ 66

§ 64

(1) Ministerstvo uzatvorí s prijímate¾om dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.

(1) Dotáciu na úèely pod¾a § 63 mono poskytnú
a) fyzickej osobe  podnikate¾ovi s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
b) právnickej osobe oprávnenej na podnikanie na území Slovenskej republiky,
c) záujmovému zdrueniu právnických osôb, ak je
právnickou osobou,29)
d) nadácii,
e) obèianskemu zdrueniu,
f) neziskovej organizácii poskytujúcej veobecne prospené sluby, alebo
g) vysokej kole.

(2) Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahova
a) údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
u právnických osôb tatutárny orgán, identifikaèné
èíslo organizácie, daòové identifikaèné èíslo,
b) názov banky alebo poboèky zahraniènej banky a èíslo úètu prijímate¾a dotácie,
c) úèel, druh, sumu a dobu pouitia dotácie,
d) podmienky pouitia dotácie,
e) spôsob a èas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f) úpravu práv k výsledku rieenia projektu,
g) úpravu vzahov k právam k hnute¾ným veciam a nehnute¾nostiam zaobstaraným z poskytnutej dotácie,
h) spôsob vyuitia výsledkov rieenia projektu,
i) sankcie za poruenie zmluvných podmienok,
j) termín a spôsob zúètovania dotácie,
k) termín vrátenia nepouitých finanèných prostriedkov a èíslo úètu, na ktorý sa nepouité prostriedky
majú vráti,
l) termíny priebenej kontroly pouitia dotácie a
m) identifikaèné údaje vecného garanta projektu.

(2) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1 na základe písomnej iadosti, ak
a) predloí iados, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 2,
b) predloený projekt spåòa podmienky urèené vo výzve
na predkladanie projektov a
c) má zriadený úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(3) Prílohou iadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, a to
a) návrh projektu v truktúre pod¾a vzoru uvedeného
v prílohe è. 3,
b) návrh rozpoètu projektu,
c) výpis z obchodného registra, zo ivnostenského registra alebo z obdobného registra, do ktorého sa zapisuje právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, nie starí ako tri mesiace; ak
iadate¾ nie je zapísaný vo verejnom registri, z ktorého sa vyhotovuje výpis, predloí doklad o jeho zriadení alebo zaloení a
d) doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(4) iadosti o dotácie predkladajú iadatelia pod¾a
odseku 1 ministerstvu v lehote uvedenej vo výzve na
predkladanie projektov, ktorú ministerstvo zverejòuje
na svojom webovom sídle.

(3) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
a) vetky schválené iadosti o poskytnutie dotácie aj so
sumami iadaných a poskytnutých dotácií vrátane
dátumu schválenia ich poskytnutia, výky a úèelu
dotácie a oznaèenia koneèného príjemcu dotácie,
a to do 30 dní od schválenia iadosti a
b) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 67
Konanie

§ 65
(1) Dotáciu mono poskytnú do výky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na rieenie projektu pod¾a § 63 ods. 1 okrem prípadov uvedených v § 63 ods. 2.
(2) Dotáciu nemono poskytnú
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
28

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v odseku 2 ustanovené inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní29) sa nevzahuje na
a) rozhodovanie pod¾a § 9,

) § 8a ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
) § 20f Obèianskeho zákonníka.
30
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
29

Strana 2364

Zbierka zákonov è. 324/2011

b) vydanie veobecného povolenia pod¾a § 17,
c) reguláciu potových sadzieb pod¾a § 24,
d) vydávanie poiadaviek na kvalitu pod¾a § 41,
e) schva¾ovanie potových známok a potových celín
pod¾a § 43,
f) rozhodovanie o náhrade èistých nákladov univerzálnej sluby pod¾a § 57,
g) rozhodovanie o príspevku do kompenzaèného fondu
pod¾a § 58 a
h) tátny doh¾ad okrem tátneho doh¾adu pod¾a § 59
ods. 2 písm. e).
(3) Na konanie a rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu Potového regulaèného
úradu je prísluný predseda Potového regulaèného
úradu.
(4) Potový podnik môe v konaniach pod¾a odseku 2
písm. a), c), g) a h) realizova podania a doruèova iné
dokumenty aj v elektronickej podobe, podpísané zaruèeným elektronickým podpisom.
§ 68
Splnomocòovacie ustanovenie
(1) Potový regulaèný úrad ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného
znenia
a) vzorec výpoètu èistých nákladov univerzálnej sluby
a o urèení neprimeranej finanènej záae pod¾a § 57,
b) vzor tlaèiva na vyèíslenie pod¾a § 57 ods. 2 a podklady potrebné na výpoèet èistých nákladov univerzálnej sluby,
c) spôsob, akým sa posudzuje nákladová efektívnos
poskytovania univerzálnej sluby, výnosy a trhová
výhoda pod¾a § 56 ods. 2 a
d) podrobnosti o spôsobe výpoètu príspevku potového
podniku do kompenzaèného fondu.
(2) Potový regulaèný úrad môe ustanovi veobecne
záväzným právnym predpisom uverejneným v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky podrobnosti o
a) vedení a obsahu evidencie pod¾a § 28 ods. 6 a
b) osobitných poiadavkách pre vedenie úètovníctva
pod¾a § 36 alebo § 54.
Prechodné ustanovenia
§ 69
Právne vzahy vzniknuté pred úèinnosou tohto zákona, ako aj nároky z nich vzniknuté sa spravujú pod¾a
doterajích predpisov.
§ 70
(1) Potový podnik, ktorý poskytuje potový platobný
styk alebo potové sluby iné ako univerzálnu slubu
na základe oprávnenia pod¾a doterajích predpisov, je
oprávnený ich poskytova aj po nadobudnutí úèinnosti
tohto zákona, prièom je povinný poda prihláku na registráciu najneskôr do 30 dní odo dòa právoplatnosti
veobecného povolenia vydaného po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona.
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(2) Oprávnenie potového podniku poskytova potový platobný styk alebo potové sluby pod¾a odseku
1 zaniká dòom doruèenia úplnej prihláky na registráciu Potovému regulaènému úradu alebo márnym
uplynutím lehoty na podanie prihláky na registráciu
pod¾a odseku 1.
§ 71
(1) Potová licencia udelená alebo uloená pod¾a doterajích predpisov je potovou licenciou pod¾a tohto
zákona; rozsah poskytovania univerzálnej sluby sa
spravuje doterajími predpismi.
(2) Poskytovate¾ univerzálnej sluby pod¾a doterajích predpisov je poskytovate¾om univerzálnej sluby
pod¾a tohto zákona.
§ 72
(1) Potový regulaèný úrad zverejní návrh veobecného povolenia pod¾a § 18 ods. 1 najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Potový regulaèný úrad vydá poiadavky na kvalitu do 90 dní od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

§ 73
Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred
úèinnosou tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
§ 74
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 1.

§ 75
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení zákona è. 15/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 191/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 80/2008 Z. z.

Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
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rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z. a zákona
è. 249/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno l) znie:
l) poskytovanie potových sluieb a univerzálnej potovej sluby,.
Èl. III
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
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è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z. a zákona è. 258/2011 Z. z. sa mení
takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov XXI. èas vrátane
nadpisu znie:
XXI. ÈAS
POTOVÁ ÈINNOS
Poloka 269
a) Registrácia potového podniku
b) Zmena registrovaných údajov
potového podniku

100, eur
33, eur
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Poloka 270
a) Udelenie potovej licencie
b) Zmena potovej licencie na základe
ohlásenia poskytovate¾a
univerzálnej sluby

33 193,50 eura
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e) tak urèuje rozhodnutie Európskej komisie30) alebo
ak ide o slubu s pridanou hodnotou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

165,50 eura.

30) Napríklad Rozhodnutie Komisie zo 7. 10. 2008 o slovenských
právnych predpisoch týkajúcich sa sluieb hybridnej poty
[C(2008) 5912], Ú. v. EÚ, C 322, 17. 12. 2008..

Èl. IV
Zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení
zákona è. 15/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona è. 191/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 80/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 7 ods. 3 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I a III, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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k zákonu è. 324/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoloèných pravidlách rozvoja vnútorného trhu potových sluieb Spoloèenstva a zlepovaní kvality sluieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3;
Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v.
EÚ L 52, 27. 2. 2008; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002).
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k zákonu è. 324/2011 Z. z.

VZOR
iados o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Dátum doruèenia iadosti:
(miesto pre úradný záznam)
Názov projektu
iadate¾
(meno a priezvisko alebo názov)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla
iadate¾a
(ulica, èíslo, PSÈ, obec)
Právna forma iadate¾a
IÈO
(právnické osoby, fyzické osoby
 podnikatelia)
Èíslo registrácie
tatutárny zástupca iadate¾a
(meno a priezvisko, funkcia)
Kontaktná osoba
(telefón, fax, e-mail)
Bankové spojenie
(èíslo samostatného úètu, banka, kód
 numerický, swiftový)
Celkový rozpoèet (Sk)
Spolufinancovanie (Sk)
Suma poadovanej dotácie (Sk)

Vyhlasujem, e údaje uvedené v iadosti sú pravdivé, presné a úplné.

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

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
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k zákonu è. 324/2011 Z. z.

VZOR

Popis projektu

Názov projektu:
Termín realizácie
Úèel projektu
Východiská
Èasový harmonogram rieenia projektu
Poadované vstupy
Oèakávané výstupy
(kvantitatívne a kvalitatívne meranie
úspenosti projektu)
Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul)
Kontaktná osoba
(telefón, fax, e-mail):
Celkový rozpoèet (náklady) v Sk
Spolufinancovanie
(iné zdroje, z toho vlastné) v Sk
Suma poadovanej dotácie v Sk

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

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
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325
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 5. októbra 2011
o obsahu závereèného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov
a náhradných nájomných bytov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 23 zákona
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a § 12 zákona è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných
bytov ustanovuje:
§1
Touto vyhlákou sa ustanovuje obsah závereèného
technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov (ïalej len
závereèné hodnotenie stavby) predkladaného Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a osobitných predpisov.1)
§2
(1) Závereèným hodnotením stavby sa posudzuje
kvalita realizovaných stavebných prác, jej súlad s projektovou dokumentáciou a prevádzková efektívnos
stavby.

tového domu. Ak sa obstaráva pä a menej bytov, hodnotia sa vetky byty, a ak stavba má len jeden schodiskový priestor, hodnotí sa celý tento priestor.
(4) Postup pri vypracovaní závereèného hodnotenia
stavby je upravený v návode na vyhotovenie závereèného hodnotenia stavby, ktorý je uvedený v prílohe è. 2.
(5) Súèasou závereèného hodnotenia stavby je fotodokumentácia stavby obsahujúca najviac 20 farebných
fotografií hodnotených èastí stavby pod¾a èasti B prílohy è. 1. Súbor fotografií obsahuje fotografie fasády zo
vetkých vonkajích strán stavby a schodiskového
priestoru.
(6) Na základe percentuálneho podielu vypoèítaného
z dosiahnutého poètu bodov k maximálnemu poètu bodov sa slovne vyjadrí hodnotenie stavby.
(7) Závereèné hodnotenie stavby sa predloí v listinnej podobe a elektronickej podobe.

(2) Vzor závereèného hodnotenia stavby je uvedený
v prílohe è. 1.

§3

(3) Závereèné hodnotenie stavby sa v realizaènej èasti
vyhotovuje na vzorke piatich nájomných bytov alebo
náhradných nájomných bytov (ïalej len byt) a 50 %
schodiskového priestoru, ktorý je spoloènou èasou by-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2011.

Ján Fige¾ v. r.

1

) § 11 ods. 1 zákona è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
§ 7 ods. 2 zákona è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 325/2011 Z. z.

VZOR
ZÁVEREÈNÉ TECHNICKOEKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov stavby:
Miesto stavby:
Èíslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom je
umiestnená stavba:
Èíslo zmluvy o poskytnutí dotácie:
Oprávnené náklady stavby (v eurách):
Výka dotácie (v eurách):
Výka ostatných zdrojov (v eurách):
v tom:
 úver zo tátneho fondu rozvoja bývania
 rozpoèet iadate¾a
 svojpomocne vykonané práce
 úver za komerèných podmienok
 iné zdroje
Zmluvne dohodnutý termín dokonèenia stavby:
Zmluvne dohodnutý termín kolaudácie stavby:
Skutoèný termín dokonèenia stavby:
Skutoèný termín kolaudácie stavby:
Oznaèenie projektanta stavby:
uvedie sa
 názov projektanta, prípadne meno a priezvisko
projektanta
 sídlo, prípadne miesto podnikania
 identifikaèné èíslo organizácie
Oznaèenie zhotovite¾a stavby:
uvedie sa
 názov zhotovite¾a, prípadne meno a priezvisko
zhotovite¾a
 sídlo, prípadne miesto podnikania
 identifikaèné èíslo organizácie

Strana 2372

Zbierka zákonov è. 325/2011

Èiastka 103

B. TECHNICKÉ HODNOTENIE REALIZÁCIE STAVBY
HODNOTENÁ ÈAS STAVBY

MAX.
POÈET BODOV

B.1. VONKAJIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
B.1.1 Rovnomernos zrnitosti omietky

1

B.1.2 Rovnomernos farebnej úpravy

1

B.1.3 Rovinnos ostenia

1

B.1.4 Rovinnos nároí

1

B.1.5 Kvalita úpravy sokla

1

B.2. VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
B.2.1 Byt è. 1  ... podlaie, b. è. ...

1

B.2.2 Byt è. 2  ... podlaie, b. è. ...

1

B.2.3 Byt è. 3  ... podlaie, b. è. ...

1

B.2.4 Byt è. 4  ... podlaie, b. è. ...

1

B.2.5 Byt è. 5  ... podlaie, b. è. ...

1

B.3. ZVISLÉ KONTRUKCIE
B.3.1 Byt è. 1  ... podlaie, b. è. ...

1

B.3.2 Byt è. 2  ... podlaie, b. è. ...

1

B.3.3 Byt è. 3  ... podlaie, b. è. ...

1

B.3.4 Byt è. 4  ... podlaie, b. è. ...

1

B.3.5 Byt è. 5  ... podlaie, b. è. ...

1

B.4. SCHODISKO
B.4.1 Vchod è. ...

1

B.4.2 Vchod è. ...

1

B.5. VÝPLNE OTVOROV
B.5.1 Byt è. 1  ... podlaie, b. è. ...

1

B.5.2 Byt è. 2  ... podlaie, b. è. ...

1

B.5.3 Byt è. 3  ... podlaie, b. è. ...

1

B.5.4 Byt è. 4  ... podlaie, b. è. ...

1

B.5.5 Byt è. 5  ... podlaie, b. è. ...

1

B.6. ZARIAÏOVACIE PREDMETY
B.6.1 Byt è. 1  ... podlaie, b. è. ...

1

B.6.2 Byt è. 2  ... podlaie, b. è. ...

1

B.6.3 Byt è. 3  ... podlaie, b. è. ...

1

B.6.4 Byt è. 4  ... podlaie, b. è. ...

1

B.6.5 Byt è. 5  ... podlaie, b. è. ...

1

B.7. TERMÍN KOLAUDÁCIE

1

B.8. TERMÍN DOKONÈENIA STAVBY

1

B.9. ZHOTOVITE¼ STAVBY

1

BODOVÉ
HODNOTENIE

POZNÁMKA/POPIS
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B.10. KOLAUDAÈNÉ ROZHODNUTIE

2

B.11. ZAKLADANIE STAVBY

4

B.12. BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP

5
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Poèet bodov spolu:
Bodové hodnotenie/maximálny poèet bodov (v %)
Slovné hodnotenie kvality realizovaných prác:

C. EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY
C.1. PREVÁDZKOVÉ ZAAENIE STAVBY
HODNOTENÁ ÈAS STAVBY
C.1.1. Potreba energie na vykurovanie

MAX.
POÈET
BODOV
10

C.1.2. Potreba energie na ohrev TUV

3

C.1.3. Vyuitie energie z obnovite¾ných zdrojov

6

C.1.4. Okná na bytoch s mikrovetraním

5

C.1.5. Vyuitie zrákových vôd

3

BODOVÉ
HODNOTENIE

POZNÁMKA/POPIS

Poèet bodov spolu:
Bodové hodnotenie/maximálny poèet bodov (v %)
Slovné prevádzkové hodnotenie stavby:

C.2. EKONOMICKÉ PARAMETRE STAVBY
Oprávnené náklady stavby (v eurách):
v tom
 náklady na stavbu
 náklady na projektovú dokumentáciu
Náklady stavby pod¾a koneènej faktúry (v eurách):
Obostavaný priestor stavby (v m3):
Oprávnené náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru (v eurách/m3):
Náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru (v eurách/m3):
Náklady stavby pod¾a koneènej faktúry na 1 m3 obostavaného priestoru
(v eurách/m3):

D. ZÁVEREÈNÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

-
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Dátum: .............
Hodnotenie vypracoval odborný dozor iadate¾a (meno a priezvisko):
Podpis a odtlaèok peèiatky odborný dozor iadate¾a:
Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a:

F. VYJADRENIE K ZÁVEREÈNÉMU TECHNICKO-EKONOMICKÉMU HODNOTENIU STAVBY:
F.1 Vyjadrenie projektanta stavby:

.................................................................................................................
Meno a priezvisko zástupcu projektanta stavby, ktorý vypracoval vyjadrenie
..........................................................................
Podpis tatutárneho zástupcu projektanta stavby
F.2 Vyjadrenie zhotovite¾a stavby:

................................................................................................................
Meno a priezvisko zástupcu zhotovite¾a stavby, ktorý vypracoval vyjadrenie
..........................................................................
Podpis tatutárneho zástupcu projektanta stavby
F.3 Vyjadrenie krajského stavebného úradu:

...............................................................................................................
Meno a priezvisko zamestnanca krajského stavebného úradu, ktorý vypracoval vyjadrenie
..........................................................................
Podpis zástupcu krajského stavebného úradu
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 325/2011 Z. z.

NÁVOD NA VYHOTOVENIE ZÁVEREÈNÉHO TECHNICKOEKONOMICKÉHO
HODNOTENIA STAVBY
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov stavby
Uvedie sa názov stavby pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie.
Miesto stavby
Uvedie sa miesto stavby pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie.
Èíslo listu vlastníctva
Uvedie sa èíslo listu vlastníctva, v ktorom je zapísaný pozemok.
Èíslo zmluvy o poskytnutí dotácie
Uvedie sa èíslo zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.
Oprávnené náklady stavby
Uvedie sa výka oprávnených nákladov v eurách pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.
Výka dotácie
Uvedie sa výka dotácie v eurách pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.
Výka vlastných zdrojov
Uvedie sa výka vlastných finanèných prostriedkov v èlenení úver zo tátneho fondu rozvoja bývania, prostriedky
hradené z rozpoètu iadate¾a alebo svojpomocne vykonané práce, prípadne prostriedky z iných zdrojov (úver za komerèných podmienok, pôièka a pod.). Svojpomocne vykonané práce sú práce vykonané na stavbe iadate¾om, prípadne ním zabezpeèenými osobami.
Zmluvne dohodnutý termín dokonèenia stavby
Uvedie sa dátum dokonèenia stavby pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie; na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada.
Zmluvne dohodnutý termín kolaudácie stavby
Uvedie sa dátum kolaudácie stavby pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie; na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada.
Skutoèný termín dokonèenia stavby
Uvedie sa dátum dokonèenia stavby uvedený v zápise o preberaní stavby.
Skutoèný termín kolaudácie stavby
Uvedie sa dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby.
Oznaèenie projektanta stavby
V prípade právnickej osoby sa uvedie názov projektanta, jeho sídlo a identifikaèné èíslo organizácie.
V prípade, ak je projektantom fyzická osoba, uvedie sa jeho meno, priezvisko a miesto podnikania.
Oznaèenie zhotovite¾a stavby
V prípade právnickej osoby sa uvedie názov zhotovite¾a, jeho sídlo a identifikaèné èíslo organizácie.
V prípade, ak je zhotovite¾om fyzická osoba, uvedie sa jeho meno, priezvisko a miesto podnikania.

B. TECHNICKÉ HODNOTENIE REALIZÁCIE STAVBY
B.1. VONKAJIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
B.1.1 Rovnomernos zrnitosti omietky
Hodnotí sa dodranie zrnitosti omietky ako vonkajej povrchovej úpravy fasády pod¾a návrhu v projektovej dokumentácii stavby, dodranie rovnomernosti nanesenia vrstvy.
Ak zrnitos omietky zodpovedá poiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a je dodraná rovnomernos jej
nanesenia, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri nedodraní poadovaných parametrov sa v bodovom
hodnotení uvedie hodnota 0 a zdôvodní sa to v èasti Popis.
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B.1.2 Rovnomernos farebnej úpravy
Hodnotí sa dodranie odtieòa a farebnosti náteru ako uzatváracej vonkajej povrchovej úpravy fasády pod¾a návrhu
v projektovej dokumentácii stavby, dodranie rovnomernosti nanesenia farby.
Ak farebnos zodpovedá poiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a je dodraný odtieò na celej stavbe,
v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri nedodraní poadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.1.3 Rovinnos ostenia
Hodnotí sa dodranie vertikálnej a horizontálnej úpravy ostenia, ich rovnos, rozmerová presnos pod¾a projektu
stavby.
Ak je dodraná vertikálna a horizontálna úprava ostenia, ich rovnos, rozmerová presnos pod¾a projektu stavby na
celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri nedodraní poadovaných parametrov sa v bodovom
hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.1.4 Rovinnos nároí
Hodnotí sa dodranie vertikálnej a horizontálnej úpravy nároí, ich rovnos a presnos.
Ak je dodraná vertikálna a horizontálna úprava nároí, ich rovnos a presnos pod¾a projektu stavby na celej stavbe,
v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri nedodraní poadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.1.5 Kvalita úpravy sokla
Hodnotí sa dodranie predpísanej úpravy sokla pod¾a projektovej dokumentácie a jeho rovinnosti, úpravy sokla, rovnomernos zrnitosti a farebnosti, rozmerová presnos, v prípade obkladu rozmerová presnos kár, ostenia, nároí.
Ak sú vetky hodnotené parametre na celej stavbe spracované pod¾a projektu stavby, v bodovom hodnotení sa uvedie
hodnota 1. Pri nedodraní poadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis
sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.2. VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Hodnotí sa pä bytových jednotiek stavby. Pri menom poète bytov ako pä sa hodnotia vetky novozískané byty.
V kadom z hodnotených bytov sa hodnotí kvalita realizácie povrchových úprav omietok, obkladov, dlaieb, plávajúcich podláh, cementových poterov a náterov z h¾adiska zrnitosti a rovnomernosti, rovinnosti, detailov ukonèenia v styku rozdielnych povrchových úprav, ich prechodov, kvality materiálov, prechodov intalaèných vedení a armatúr.
Ak sú vetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri výskyte aspoò
jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.3. ZVISLÉ KONTRUKCIE
Hodnotí sa pä bytových jednotiek stavby. Pri menom poète bytov ako pä sa hodnotia vetky novozískané byty.
Hodnotí sa kvalita realizácie zvislých deliacich kontrukcií z h¾adiska vertikálnej a horizontálnej presnosti, dodrania ich umiestnenia a rozmerov pod¾a projektovej dokumentácie, dodrania umiestnenia a rozmerov otvorov, navrhnutých v projekte stavby. Pri hodnotení vertikálnej rovinnosti musia by dodrané hodnoty uvedené v prísluných
technických predpisoch.
Ak sú vetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri výskyte aspoò
jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.4. SCHODISKO
Hodnotí sa 50 % schodiskových priestorov stavby. V prípade jedného schodiskového priestoru sa hodnotí tento priestor. Pri mezonetových bytoch sa hodnotí aj 50 % vnútrobytových schodiskových priestorov. Pri menom poète bytov
ako pä sa hodnotí vnútrobytový schodiskový priestor vo vetkých bytoch. Pri výskyte aspoò jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt pridelí 0 bodov.
Hodnotí sa kvalita realizácie schodiskových kontrukcií vzh¾adom na dodranie rozmerov stupòov, podstupníc, írky ramien, medzipodest, povrchovej úpravy schodiskových stupòov, ich hrán, ako aj uchytenia a dodrania rozmerov a materiálu zábradlia a realizácie podschodiskového priestoru navrhnutých v projekte stavby.
Ak sú vetky hodnotené parametre vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri výskyte aspoò jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.5. VÝPLNE OTVOROV
Hodnotí sa pä bytových jednotiek stavby. Pri menom poète bytov ako pä sa hodnotia vetky novozískané byty.
Hodnotí sa kvalita osadenia zárubní dverí a okenných rámov z h¾adiska umiestnenia, rozmerov a typov uvedených
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a pecifikovaných v projektovej dokumentácii, ich vertikálnej a horizontálnej presnosti osadenia, kvality materiálov
a povrchových úprav.
Ak sú vetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri výskyte aspoò
jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.6. ZARIAÏOVACIE PREDMETY
Hodnotí sa pä bytových jednotiek stavby. Pri menom poète bytov ako pä sa hodnotia vetky novozískané byty.
Hodnotí sa kvalita materiálu a kvalita osadenia sanitárnych zariaïovacích predmetov, kuchynských liniek, batérií,
vypínaèov, zásuviek z h¾adiska umiestnenia, rozmerov a typov uvedených a pecifikovaných v projektovej dokumentácii.
Ak sú vetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota 1. Pri výskyte aspoò
jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota 0 a v èasti Popis sa uvedie odôvodnenie  nedostatky.
B.7. TERMÍN KOLAUDÁCIE
Ak iadate¾ nezmení termín kolaudácie stavby uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie, na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota 1.
B.8. TERMÍN DOKONÈENIA STAVBY
Ak iadate¾ dokonèí stavbu v mesiacoch apríl a október, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota 1.
B.9. ZHOTOVITE¼ STAVBY
Ak poèas realizácie stavby iadate¾ nezmení zhotovite¾a stavby, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota 1.
B.10. KOLAUDAÈNÉ ROZHODNUTIE
Ak stavebný úrad v kolaudaènom rozhodnutí neuvedie nedostatky, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota 2.
B.11. ZAKLADANIE STAVBY
Ak iadate¾ po poskytnutí dotácie na obstaranie bytov nezmení systém zakladania stavby, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota 4.
B.12. BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP
Hodnotí sa bezbariérový prístup k stavbe a jednotlivým bytom, prièom pri
 bezbariérovom prístupe do bytovej budovy sa pridelí 1 bod,
 bezbariérovom prístupe do bytovej budovy a èasti bytov sa pridelia 2 body,
 bezbariérovom prístupe do bytovej budovy a vetkých bytov sa pridelí 5 bodov.
Bodové hodnotenie/maximálny poèet bodov (v %)
Vypoèíta sa podiel dosiahnutého poètu bodov k maximálnemu poètu bodov vyjadrený v percentách s matematickým
zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.
Slovné hodnotenie kvality realizovaných prác
a) stavba výbornej kvality pre hodnoty od 90 % do 100 %,
b) stavba dobrej kvality pre hodnoty od 80 % do 89,9 %,
c) stavba priemernej kvality pre hodnoty od 60 % do 79,9 %,
d) stavba nízkej kvality pre hodnoty od 40 % a 59,9 % alebo
e) stavba nevyhovujúcej kvality pre hodnoty od 0 % a 39,9 %.

C. EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY
C.1. PREVÁDZKOVÉ ZAAENIE STAVBY
C.1.1. Hodnotí sa potreba energie na vykurovanie stavby, prièom body sa priradia takto:
nad 50 kWh/m2 rok

0

od 43 do 50 kWh/m rok

2

od 37 do 42,99 kWh/m rok

4

od 31 do 36,99 kWh/m rok

6

od 25 do 30,99 kWh/m2 rok

8

pod 25 kWh/m rok

10

2

2
2

2
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C.1.2. Hodnotí sa potreba energie na ohrev teplej úitkovej vody, prièom body sa priradia takto:
nad 26 kWh/m2 rok

0

od 19 do 26 kWh/m rok

1

od 13 do 18,99 kWh/m rok

2

pod 13 kWh/m rok

3

2

2

2

C.1.3. Hodnotí sa vyuitie energie z obnovite¾ných zdrojov, prièom za kadý typ obnovite¾ných zdrojov sa pridelia
2 body. Obnovite¾ný zdroj na úèely hodnotenia je solárny systém, vyuitie biomasy a tepelné èerpadlo.
C.1.4. V prípade, ak sú v bytoch okná s vetracou trbinou, pridelí sa stavbe 5 bodov.
C.1.5. Hodnotí sa efektívnos vyuitia zrákových vôd priamo v území, ak sa neodvádzajú do kanalizácie. Ak je na
stavbe zrealizované vyuitie zrákových vôd, napríklad pre zavlaovanie, alebo je zráková voda odvedená do
vsakovacích nádrí/jám, pridelia sa stavbe 3 body.
Bodové hodnotenie/maximálny poèet bodov (v %)
Vypoèíta sa podiel dosiahnutého poètu bodov k maximálnemu poètu bodov vyjadrený v percentách, s matematickým
zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.
Slovné prevádzkové hodnotenie stavby
a) stavba s nízkymi prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 70 % do 100 %,
b) stavba so zníenými prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 40 % do 69,9 % alebo
c) stavba s priemernými prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 0 % do 39,9 %.
C.2. EKONOMICKÉ PARAMETRE STAVBY
Oprávnené náklady stavby
Uvedie sa výka oprávnených nákladov v eurách pod¾a zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu, ktorá sa
následne rozèlení na náklady na realizáciu stavby a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby.
Obostavaný priestor stavby
Uvedie sa obostavaný priestor hodnotenej budovy v m3, vypoèítaný pod¾a platnej technickej normy.2)
Oprávnené náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu oprávnených nákladov stavby a obostavaného priestoru v eurách/m3.
Náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu nákladov stavby a obostavaného priestoru v eurách/m3.
Náklady stavby pod¾a koneènej faktúry na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu nákladov stavby pod¾a koneènej faktúry a obostavaného priestoru v eurách/m3.

D. ZÁVEREÈNÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY
Uvedie sa slovné hodnotenie, ktoré je kombináciou slovných hodnotení èastí B a C, napríklad stavba výbornej kvality s priemernými prevádzkovými nákladmi.

E. FOTODOKUMETÁCIA STAVBY
Fotodokumentácia musí dokumentova spracované hodnotenie, prièom je nevyhnutné, aby obsahovala farebné fotografie vetkých vonkajích strán stavby a schodiskového priestoru.

F. VYJADRENIE K ZÁVEREÈNÉMU HODNOTENIU STAVBY
F.1 Vyjadrenie projektanta stavby:
Projektant stavby sa vyjadruje k technickému hodnoteniu stavby uvedenému v èasti B prílohy è. 1. Vo vyjadrení uvedie, èi so závereèným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie, s ktorou èasou technického
hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie struèné a výstiné.
F.2 Vyjadrenie zhotovite¾a stavby:
Zhotovite¾ stavby sa vyjadruje k technickému hodnoteniu stavby uvedenému v èasti B prílohy è. 1. Vo vyjadrení uve2

) STN 73 4055 Výpoèet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
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die, èi so závereèným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie, s ktorou èasou technického
hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie struèné a výstiné.
F.3 Vyjadrenie krajského stavebného úradu:
Krajský stavebný úrad sa vyjadruje k závereènému hodnoteniu stavby ako celku v rozsahu tých èinností, ktorých plnenie zabezpeèuje na hodnotenej stavbe. Vo vyjadrení uvedie, èi so závereèným hodnotením stavby súhlasí alebo nie.
V prípade nesúhlasu uvedie konkrétne, s ktorou èasou hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody.
V oboch prípadoch je vyjadrenie struèné a výstiné.
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326
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2011,
ktorou sa ustanovuje vzor predbenej iadosti o poskytnutie bytovej náhrady,
vzor iadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri
ukonèení niektorých nájomných vzahov k bytom

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 16 zákona
è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania
niektorých nájomných vzahov k bytom a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov ustanovuje:

§2
Predbená iados a iados
(1) Predbenú iados podáva iadate¾ na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1.
(2) iados podáva iadate¾ na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 2.

§1

§3

Predmet úpravy

Deklarácia majetku

Táto vyhláka upravuje
a) vzor predbenej iadosti o poskytnutie bytovej náhrady (ïalej len predbená iados),
b) vzor iadosti o bytovú náhradu (ïalej len iados),
c) vzor deklarácie majetku iadate¾a o bytovú náhradu
(ïalej len iadate¾) a vzor deklarácie majetku spoloène posudzovaných osôb.

(1) iadate¾ deklaruje svoj majetok na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3.
(2) Spoloène posudzované osoby deklarujú svoj majetok na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 4.
§4
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. októbra 2011.

Ján Fige¾ v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 326/2011 Z. z.

PREDBENÁ IADOS
O POSKYTNUTIE BYTOVEJ NÁHRADY

Údaje o iadate¾ovi
Meno

Priezvisko

Titul

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

Rodné èíslo

Rodinný stav

Èíslo OP

Adresa trvalého pobytu
Mesto/Obec

Ulica, súpisné a orientaèné èíslo

PSÈ

Ulica, súpisné a orientaèné èíslo

PSÈ

Adresa prechodného pobytu
Mesto/Obec

Údaje o spoloène posudzovaných osobách

P. è.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko (rodné
priezvisko), titul, adresa
trvalého pobytu a èíslo
obèianskeho preukazu

Dátum narodenia
a rodné èíslo

Príbuzenský vzah
k nájomcovi (iadate¾ovi)

Dátum (deò, mesiac,
rok) zaèatia
uívania bytu
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Adresa nájomného bytu
(mesto/obec, ulica, súpisné èíslo
domu a orientaèné èíslo domu,
èíslo bytu, PSÈ, poschodie bytu)
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Poèet obytných miestností

Podlahová plocha bytu (v m2)

Dátum uzavretia nájomnej zmluvy alebo dátum zaèatia uívania nájomného bytu na základe iného
dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu bytu, ktorý má iadate¾ vyprata:

V ..........................

dòa ..........................

_____________________
Podpis iadate¾a

Prílohy: Kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 326/2011 Z. z.

IADOS
O BYTOVÚ NÁHRADU

A.

Údaje o iadate¾ovi

Meno

Priezvisko

Titul

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

Rodné èíslo

Rodinný stav

Èíslo OP

Adresa trvalého pobytu
Mesto/Obec

Ulica, súpisné a orientaèné èíslo

PSÈ

Ulica, súpisné a orientaèné èíslo

PSÈ

Adresa prechodného pobytu
Mesto/Obec

Údaje o spoloène posudzovaných osobách

P. è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko (rodné
priezvisko), titul, adresa
trvalého pobytu a èíslo
obèianskeho preukazu

Dátum narodenia
a rodné èíslo

Príbuzenský vzah
k nájomcovi
(iadate¾ovi)

Dátum
(deò, mesiac, rok)
zaèatia uívania bytu
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Údaje o byte, ktorý sa má vyprata
Adresa bytu (mesto/obec, ulica,
súpisné èíslo domu a orientaèné
èíslo domu, èíslo bytu, PSÈ,
poschodie bytu)

Poèet obytných miestností

Podlahová plocha bytu (v m2)

Dátum uzavretia nájomnej zmluvy alebo dátum zaèiatku uívania nájomného bytu na základe iného
dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu bytu, ktorý má iadate¾ vyprata:

B. Celková hodnota nehnute¾ného majetku
iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb (v eurách):

______________________________________________________________________________________________________________
Celková hodnota hnute¾ného majetku
iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb (v eurách):

______________________________________________________________________________________________________________

Hodnota majetku spolu (v eurách):

C. iadate¾ má vlastný byt v bytovom alebo rodinnom dome
vo výluènom vlastníctve
áno1

nie1

v spoluvlastníctve so spoloène posudzovanými osobami (aspoò s jednou z nich)
áno1

nie1

Spoloène posudzované osoby majú vlastný byt v bytovom alebo rodinnom dome
vo výluènom vlastníctve (aspoò jedna z nich)
áno1

nie1

v spoluvlastníctve navzájom (aspoò dve z nich)
áno1

nie1
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Byt(y) v bytovom alebo rodinnom dome spåòa/jú podmienky vlastného bytu pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
áno1
1

nie1

Nehodiace sa krtnite.

D. Zoznam priloených dokladov a vyhlásenie iadate¾a o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov
Zoznam priloených dokladov
1. Úradne overená fotokópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu iadate¾a.
2. Výpis listu vlastníctva z príslunej správy katastra na overenie vlastníctva bytu iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb.
3. Znalecký posudok súdneho znalca, prípadne znalcov.

Vyhlásenie iadate¾a
Vetky údaje uvedené v tejto iadosti sú úplné a pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v iadosti.

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

...............................................
Podpis iadate¾a

Prílohy: 1. kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu
2. deklarácia majetku iadate¾a
3. deklarácia majetku spoloène posudzovanej osoby
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 326/2011 Z. z.

DEKLARÁCIA
MAJETKU IADATE¼A
iadate¾ (meno, priezvisko, titul a rodné èíslo):
Nehnute¾ný majetok
Majetok zapísaný v katastri nehnute¾ností ako byt, rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoò èas je spôsobilá na samostatné uívanie.

P. è.

Opis majetku
(druh majetku, rok nadobudnutia majetku, názov obce, ulica, orientaèné èíslo,
PSÈ, názov katastrálneho územia, èíslo parcely, celková výmera)

Spoluvlastnícky
podiel

Cena
(v eurách)

Hnute¾ný majetok
Peòané prostriedky v hotovosti v eurách a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a poboèkách zahranièných
bánk v eurách a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahranièí, cenné papiere so splatnosou do jedného
roka, a ak to ich povaha pripúa, práva a iné majetkové hodnoty, okrem autorského práva a priemyselných práv,
ktoré patria nájomcovi, ak súhrnná hodnota hnute¾ného majetku kadého z nich je vyia ako 20 000 eur.

P. è.

Druh majetku
(rok nadobudnutia majetku)

Spoluvlastnícky
podiel

Cena
(v eurách)
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Vyhlásenie iadate¾a
Èestne vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v deklarácii majetku sú úplné a pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov v deklarácii majetku, ktoré vyplývajú z prísluných
právnych predpisov.

V ...........................

dòa ........................

.............................

....................................

Podpis iadate¾a

Podpis úradne osvedèil
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 326/2011 Z. z.

DEKLARÁCIA
MAJETKU SPOLOÈNE POSUDZOVANEJ OSOBY

Spoloène posudzovaná osoba (meno, priezvisko, titul a rodné èíslo):
Nehnute¾ný majetok
Majetok zapísaný v katastri nehnute¾ností ako byt, rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoò èas je spôsobilá na samostatné uívanie.

P. è.

Opis majetku
(druh majetku, rok nadobudnutia majetku, názov obce, ulica, orientaèné
èíslo, PSÈ, názov katastrálneho územia, èíslo parcely, celková výmera)

Spoluvlastnícky
podiel

Cena
(v eurách)

Hnute¾ný majetok
Peòané prostriedky v hotovosti v eurách a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a poboèkách zahranièných
bánk v eurách a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahranièí, cenné papiere so splatnosou do jedného
roka, a ak to ich povaha pripúa, práva a iné majetkové hodnoty, okrem autorského práva a priemyselných práv,
ktoré patria spoloène posudzovaným osobám, ak súhrnná hodnota hnute¾ného majetku kadého z nich je vyia ako
20 000 eur.

P. è.

Druh majetku
(rok nadobudnutia majetku)

Spoluvlastnícky
podiel

Cena
(v eurách)
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Vyhlásenie spoloène posudzovanej osoby
Èestne vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v deklarácii majetku sú úplné a pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov v deklarácii majetku, ktoré vyplývajú z prísluných právnych predpisov.

V ...........................

dòa ........................

.......................................................

......................................

Podpis spoloène posudzovanej osoby

Podpis úradne osvedèil
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327
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 24. februára 2011 bola vo Vilniuse podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnos 5. decembra 2011 v súlade s èlánkom 10 ods. 1.
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30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 327/2011 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Litovskej republiky (ïalej len zmluvné strany),
oceòujúc dôleitos vedy a techniky pre rozvoj prosperujúcich národných ekonomík,
súc presvedèené, e medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky upevní zväzky priate¾stva a porozumenia medzi ich krajinami a podporí rozvoj vedy
a techniky v prospech oboch tátov,
súc presvedèené o potrebe rozvoja vzájomne prospenej vedecko-technickej spolupráce,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
1. Zmluvné strany budú rozvíja a podporova spoluprácu v oblasti vedy a techniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako i v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Litovskej
republiky.
2. Zmluvné strany budú prehlbova a podporova
spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vedy a techniky prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými intitúciami zahròujúcimi vysoké kolstvo,
vedeckovýskumné pracoviská a vedecké spoloènosti
oboch krajín v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi oboch krajín.
3. Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu
a portu Slovenskej republiky za Slovenskú republiku
a Ministerstvo kolstva a vedy Litovskej republiky za
Litovskú republiku (ïalej len výkonné orgány).
Èlánok 2
1. Vedecko-technická spolupráca pod¾a tejto dohody
bude zahàòa:
a) spoloèné vedecko-technické projekty vo vzájomne
dohodnutých oblastiach,
b) výmenu vedcov, iných výskumných pracovníkov,
vysokokolských pedagógov a expertov,
c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov v kontexte èinnosti spolupráce,
d) spoloèné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej
sa môu zmluvné strany vzájomne dohodnú.

2. Zmluvné strany budú podporova spoluprácu vo
výskume a technickom rozvoji medzi podnikate¾skými
subjektmi.
Èlánok 3
1. Na vykonávanie tejto dohody bude zriadená zmieaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu (ïalej
len zmieaná komisia), ktorá sa skladá z rovnakého
poètu predstavite¾ov výkonných orgánov.
2. Zmieaná komisia sa bude stretáva raz za dva
roky alebo na iados ktoréhoko¾vek výkonného orgánu striedavo v Slovenskej republike a v Litovskej republike vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.
3. Zmieaná komisia vypracuje pravidlá vykonávania tejto dohody.
Èlánok 4
Zmieaná komisia bude:
a) rozhodova o oblastiach spolupráce,
b) vytvára priaznivé podmienky na vykonávanie tejto
dohody,
c) navrhova a podporova vykonávanie spoloèných
programov,
d) schva¾ova zoznam aktivít a projektov na financovanie.
Èlánok 5
Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov,
vedcov a iných pecialistov, realizovanou v zmysle tejto
dohody pod¾a èlánku 2 písm. b), budú uhradené nasledovným spôsobom, ak sa strany nedohodnú inak:
a) vysielajúca krajina uhradí náklady na medzinárodnú dopravu, poistné lieèebné a úrazové náklady,
b) prijímajúca krajina uhradí pobytové, ako aj miestne
cestovné náklady v rámci prijímajúcej krajiny potrebné na vykonávanie programov a projektov.
Èlánok 6
1. Práva duevného vlastníctva, ktoré vzniknú aktivitami v rámci tejto dohody, budú regulované na základe dohody medzi spolupracujúcimi výskumnými a vysokokolskými intitúciami. Ochrana duevného
vlastníctva sa bude riadi vnútrotátnymi právnymi
predpismi Slovenskej republiky a Litovskej republiky
a medzinárodnými dohodami o duevnom vlastníctve,
ktoré podpísali obe zmluvné strany.
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2. Vedecké a technické informácie nemajetkovej povahy, vzniknuté na základe spolupráce pod¾a tejto dohody,
budú vlastníctvom zmluvných strán alebo spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútrotátnymi právnymi
predpismi. Tieto informácie nemôu by poskytnuté tretej strane, ak to vyplýva z vnútrotátnych právnych predpisov zmluvných strán, pokia¾ sa zmluvné strany alebo
spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.
Èlánok 7
Vedci, experti, vysoké koly a výskumné organizácie
tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môu by
pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich organizácií ako úèastníci projektov a programov vykonávaných
na základe tejto dohody. Náklady spojené s takouto
úèasou budú hradi prísluné organizácie tretej strany,
pokia¾ sa výkonné orgány písomne nedohodli inak.
Èlánok 8
1. Táto dohoda môe by menená a doplòovaná na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny
a doplnky musia by vykonané písomnou formou.
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Èlánok 9
Táto dohoda nebude ma vplyv na práva a záväzky,
ktoré vyplývajú pre ktorúko¾vek zo zmluvných strán
z iných òou uzatvorených medzinárodných dohôd.
Èlánok 10
1. Táto dohoda nadobudne platnos 90-tym dòom
nasledujúcim po dni výmeny nót potvrdzujúcich jej
schválenie v súlade s vnútrotátnym právnym poriadkom tátov zmluvných strán.
2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurèitú, pokia¾
ktoráko¾vek zo zmluvných strán písomne neoznámi
svoj úmysel ukonèi platnos tejto dohody. Platnos dohody sa skonèí es mesiacov odo dòa tohto oznámenia.
3. Ukonèenie platnosti tejto dohody nebude ma
vplyv na dokonèenie projektov alebo programov vykonávaných pod¾a tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v èase ukonèenia platnosti tejto dohody.

2. Kadý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania
tejto dohody sa bude riei prostredníctvom konzultácií zmieanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.

Dané vo Vilniuse 24. februára 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom, litovskom
a anglickom jazyku. V prípade rozdielností výkladu je
rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Litovskej republiky:

Jaroslav Ivanèo v. r.

Gintaras Steponavièius v. r.
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