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347
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. októbra 2011
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Pod¾a èl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách
do Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasujem
vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré

sa pod¾a èl. 1 ods. 2 ústavného zákona è. 330/2011 Z. z.
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú v sobotu 10. marca 2012.

Pavol Hruovský v. r.
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348
ZÁKON
z 13. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z., zákona è. 520/2005 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z. a zákona
è. 130/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa za slovo celok vkladá èiarka a slová rozpoètová organizácia a príspevková organizácia v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce a vyieho územného celku.
2. V § 3 ods. 1 sa vypúajú slová návrh na povolenie
retrukturalizácie alebo.
3. V § 3 ods. 2 prvá veta znie: Platobne neschopný je
ten, kto nie je schopný plni 30 dní po lehote splatnosti
aspoò dva peòané záväzky viac ako jednému verite¾ovi..
4. V § 3 ods. 3 sa vypúa slovo splatných a na konci
sa pripájajú tieto vety: Pri stanovení hodnoty záväzkov
a hodnoty majetku sa vychádza z úètovníctva alebo
z hodnoty urèenej znaleckým posudkom, ktorý má pred
úètovníctvom prednos a prihliadne sa aj na oèakávate¾né výsledky ïalej správy majetku, prípadne oèakávate¾né výsledky ïalieho prevádzkovania podniku, ak
mono so zrete¾om na vetky okolnosti odôvodnene
predpoklada, e bude moné v správe majetku alebo
v prevádzkovaní podniku pokraèova. Do sumy záväzkov sa nezapoèítava suma záväzkov, ktoré sú spojené
so záväzkom podriadenosti,1a) ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené poh¾adávky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 408a Obchodného zákonníka..

5. V § 9 ods. 2 sa za slová fyzická osoba vkladajú
slová alebo blízka osoba fyzickej osoby.
6. V § 11 ods. 1 sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený a slová likvidátor dlníka sa nahrádzajú
slovami v mene dlníka likvidátor.
7. V § 11 ods. 2 sa v celom texte slovo úpadku nahrádza slovom predlení.
8. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Verite¾ je oprávnený poda návrh na vyhlásenie
konkurzu, ak môe odôvodnene predpoklada platobnú neschopnos svojho dlníka. Platobnú neschopnos
dlníka mono odôvodnene predpoklada vtedy, ak je
dlník viac ako 30 dní v omekaní s plnením aspoò
dvoch peòaných záväzkov viac ako jednému verite¾ovi
a bol jedným z týchto verite¾ov písomne vyzvaný na zaplatenie..
9. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Osobe, ktorá poèas tyroch rokov pred zaèatím
konkurzného konania vo funkcii tatutárneho orgánu
alebo jeho èlena, likvidátora alebo zákonného zástupcu
dlníka poruila povinnos vèas poda návrh na vyhlásenie konkurzu, vzniká vyhlásením konkurzu povinnos zaplati v prospech veobecnej podstaty sumu vo
výke dlníkovho základného imania zapísaného v príslunom registri v èase, keï poruila povinnos vèas
poda návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo výke
dvojnásobku minimálnej výky základného imania obchodnej spoloènosti ustanovenej zákonom.3a) Ak je takýchto osôb viac, v èasti, v ktorej je ich povinnos èo do
výky rovnaká, sú povinné plni spoloène a nerozdielne. Tejto zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáe, e
neporuil povinnos vèas poda návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo, e konal s odbornou starostlivosou.
Zodpovednosti sa zbaví tie ten, kto nie je oprávnený
kona v mene dlníka samostatne, ak preukáe, e pre
nedostatok súèinnosti tých, s ktorými koná spoloène,
nemohol túto povinnos splni a e bez zbytoèného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedie o poruení tejto povinnosti, uloil do zbierky listín oznámenie,
e dlník je v predlení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a) znie:

3a) § 108 ods. 1 a § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka..

10. V § 12 ods. 1 sa za slovo navrhovate¾a vkladá
èiarka a slová ktorý nie je orgánom verejnej moci, a na
konci sa pripája táto veta: Návrh musí by podaný
v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami..
11. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva verite¾,
v návrhu je povinný uvies skutoènosti, z ktorých mono odôvodnene predpoklada platobnú neschopnos
dlníka, ako aj oznaèi svoju poh¾adávku 30 dní po lehote splatnosti a oznaèi ïalieho verite¾a s poh¾adávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je verite¾ povinný pripoji listiny, ktoré dokladajú jeho poh¾adávku
oznaèenú v návrhu. Navrhovate¾ poh¾adávku doloí
a) písomným uznaním dlníka s úradne overeným podpisom dlníka,
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b) vykonate¾ným rozhodnutím alebo iným podkladom,
na základe ktorého mono nariadi výkon rozhodnutia alebo vykona exekúciu,
c) potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, e navrhovate¾ poh¾adávku úètuje v úètovníctve
v súlade s úètovnými predpismi, a v prípade, e ide
o poh¾adávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, e poh¾adávka úètovaná v úètovníctve
navrhovate¾a má doloený dôvod vzniku, ak podáva
návrh voèi právnickej osobe, alebo
d) potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii poh¾adávky tátu z príspevku poskytnutého dlníkovi z prostriedkov Európskej
únie,4a) schváleného a úètovaného certifikaèným orgánom.4b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
4a) § 2 písm. e) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 323/2007 Z. z.
4b

) § 9 zákona è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoloèenstva..

12. V § 13 ods. 1 sa za slovo odmietne vkladajú slová alebo súd nezaène konkurzné konanie z iného dôvodu.
13. V § 13 ods. 2 sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený.
14. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Ak súd zistí, e návrh na vyhlásenie konkurzu
spåòa zákonom ustanovené náleitosti, najneskôr do
15 dní od doruèenia návrhu rozhodne o zaèatí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením
pouèí navrhovate¾a o nedostatkoch návrhu a vyzve ho,
aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak
navrhovate¾ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do
15 dní po tom, èo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o zaèatí
konkurzného konania. Voèi uzneseniu o odmietnutí
návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o zaèatí
konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí
návrhu súd doruèí navrhovate¾ovi a dlníkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejòuje v Obchodnom vestníku..
15. V § 14 ods. 2 sa vypúa prvá veta.
16. V § 14 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) konanie o zruení spoloènosti bez likvidácie sa preruuje..
17. V § 14 ods. 6 sa za slovo uznesenia vkladá èiarka a slová o zastavení konkurzného konania sa nahrádzajú slovami ktorým sa konkurzné konanie konèí, a vypúa sa posledná veta.
18. V § 16 ods. 2 sa èíslo 30 nahrádza èíslom 60.
19. V § 17 ods. 1 sa slovo zaplatil nahrádza slovom
zanikli.
20. § 19 vrátane nadpisu znie:
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§ 19
Vyhlásenie konkurzu na návrh verite¾a
(1) Ak sa konkurzné konanie zaèalo na návrh verite¾a,
a) súd do 5 dní od zaèatia konkurzného konania
1. odole dlníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä
1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doruèenia vyjadril k návrhu a osvedèil svoju platobnú
schopnos; najmä aby predloil
1aa. zoznam vetkých svojich peòaných záväzkov, s ktorých plnením bol v deò zaèatia konkurzného konania 30 dní
v omekaní,
1ab. zoznam vetkých svojich bankových úètov s preh¾adom zostatkov v deò zaèatia
konkurzného konania,
1ac. informáciu o stave hotovosti v deò zaèatia konkurzného konania a v deò predloenia tejto informácie súdu,
1ad. zoznam poh¾adávok, pri ktorých mono
s odbornou starostlivosou predpoklada, e budú uhradené najneskôr do 30
dní od zaèatia konkurzného konania,
1b. pouèenie, e inak súd vyhlási na jeho majetok
konkurz,
1c. pouèenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze,
2. urèí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlníka a o ktorom upovedomí verite¾ov oznaèených
v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd
doruèí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlníkovi predvolanie doruèí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd urèí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od zaèatia konkurzného
konania,
3. vyzve dlníka na vyjadrenie, èi súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlník urobí, súd zruí termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, e dlník
svoju platobnú schopnos neosvedèil,
b) súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní
od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa konèí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlník súhlasil, aby sa
rozhodlo bez pojednávania,
c) súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlník
neosvedèil svoju platobnú schopnos, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd neprihliada na záväzky,
pri ktorých dlník osvedèil ich spornos; ak sa dlník
v lehote pod¾a odseku 1 písm. a) bodu 1 nevyjadril,
má sa za to, e svoju platobnú schopnos neosvedèil,
d) a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlníkovej majetnosti, bez zbytoèného
odkladu po tom, èo zistí, e tu nie sú dôvody na iné
rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlníkovi predbeného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote pod¾a § 20 ods. 1.
(2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie
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konèí, je úèastník konkurzného konania oprávnený
poda odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený poda odvolanie iba dlník.
(3) Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia
pojednávania do 45 dní od predloenia veci. Pre odvolací súd je rozhodujúci stav v èase rozhodnutia súdu prvého stupòa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého
stupòa zruí a vec mu vráti na ïalie konanie, súd prvého stupòa postupuje odo dòa vrátenia veci, ako by
konkurzné konanie zaèalo..
21. V § 20 ods. 1 sa slová 30 dní od ustanovenia nahrádzajú slovami 10 dní od podania závereènej správy.
22. V § 20 ods. 3 sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený.
23. V § 21 odsek 1 znie:
(1) Predbený správca zisuje, èi majetok dlníka
bude postaèova aspoò na úhradu nákladov konkurzu;
predbený správca je pritom povinný vychádza aj
z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých mono
odôvodnene predpoklada ich odporovate¾nos a z hodnoty poh¾adávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlníka. Predbenému správcovi patria pri zisovaní majetku dlníka
rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa pouijú primerane. Súd môe v súvislosti so zisovaním majetnosti dlníka uklada predbenému správcovi pokyny, ktorými je predbený
správca viazaný. Predbený správca je povinný o svojich zisteniach priebene informova súd a najneskôr
do 45 dní od ustanovenia poda súdu závereènú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlníka. Ak dlník neposkytne predbenému správcovi potrebnú súèinnos,
súd môe lehotu na podanie závereènej správy o 15 dní
predåi..
24. V § 21 ods. 2 prvej vete sa za slová zoznam záväzkov dlníka vkladá èiarka a slová zoznam spriaznených osôb a v druhej vete sa za slová Zoznam majetku vkladá èiarka a slová zoznam spriaznených osôb.
25. V § 21 ods. 3 sa slovo piatich nahrádza èíslom
30, slovo zastavilo sa nahrádza slovom skonèilo
a v poslednej vete sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený.
26. V § 22 ods. 1 sa za slová prihlásenia poh¾adávok
vkladajú slová odkazom na prísluné ustanovenia
tohto zákona.
27. V § 22 ods. 2 sa za slovo správcovi, vkladajú slová príslunému registrovému súdu,.
28. V § 22 sa vypúa odsek 3.
29. V § 25 ods. 2 prvej vete sa za slovo konania vkladajú slová musí obsahova odkaz na prísluné poloky
zoznamu poh¾adávok a.
30. V § 25 ods. 4 sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený.
31. V § 26 ods. 2 sa za slová prechodu poh¾adávky
vkladajú slová musí obsahova odkaz na prísluné poloky zoznamu poh¾adávok a.
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32. V § 26 ods. 3 sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený.
33. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Zánik postavenia úèastníka
(1) Postavenie úèastníka verite¾ovi zanikne v rozsahu
ním prihlásenej poh¾adávky alebo jej dotknutej èasti
a) dòom zverejnenia oznamu pod¾a § 25 ods. 5 alebo
§ 26 ods. 4,
b) dòom právoplatnosti rozhodnutia súdu v konaní
o urèení popretej poh¾adávky v rozsahu, v akom
úèastník nebol úspený,
c) dòom márneho uplynutia lehoty na podanie aloby
o urèenie poh¾adávky alebo dòom zastavenia konania o urèení popretej poh¾adávky z dôvodu, e verite¾
popretej poh¾adávky nezaplatil preddavok na trovy
konania, v rozsahu popretia poh¾adávky,
d) dòom, keï sa vznik poh¾adávky, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo budúcej poh¾adávky, stal nemoný,
e) dòom, keï v základnej prihlasovacej lehote pod¾a
§ 28 ods. 2 navrhovate¾ neprihlási svoju poh¾adávku,
f) dòom spävzatia prihláky; spävzatie je úèinné
dòom doruèenia správcovi alebo
g) dòom zániku poh¾adávky,
h) dòom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým súd
urèil neúèinnos prihlásenej poh¾adávky alebo jej
èasti z dôvodu, e prihlásená poh¾adávka alebo jej
èas vznikli na základe odporovate¾ného právneho
úkonu, a to v rozsahu takejto neúèinnosti.
(2) Verite¾ je povinný bez zbytoèného odkladu písomne informova správcu o kadej skutoènosti, ktorá
môe zaklada zánik jeho úèastníctva.
(3) V prípade pochybností súd na návrh správcu alebo bez návrhu urèí uznesením, ktoré doruèí správcovi
a tomu, o koho právach sa rozhodlo, èi verite¾ je úèastníkom alebo nie je a v akom rozsahu. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré je oprávnený
poda správca alebo ten, o koho právach sa rozhodlo..
34. § 28 a 32 vrátane nadpisov znejú:
§ 28
Prihlasovanie poh¾adávok
(1) Poh¾adávka, ktorá nie je poh¾adávkou proti podstate, sa v konkurze uplatòuje prihlákou.
(2) Prihláka sa podáva v jednom rovnopise u správcu, prièom správcovi musí by doruèená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
v jednom rovnopise verite¾ doruèí prihláku aj na súd.
(3) Ak verite¾ doruèí správcovi prihláku neskôr, na
prihláku sa prihliada, verite¾ vak nemôe vykonáva
hlasovacie právo a ïalie práva spojené s prihlásenou
poh¾adávkou. Právo na pomerné uspokojenie verite¾a
tým nie je dotknuté; môe by vak uspokojený len z výaku zaradeného do rozvrhu zo veobecnej podstaty,
ktorého zámer zostavi bol oznámený v Obchodnom
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vestníku po doruèení prihláky správcovi. Zapísanie
takejto poh¾adávky do zoznamu poh¾adávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením verite¾a
a prihlásenej sumy.
(4) Ak ide o zabezpeèenú poh¾adávku, v prihláke doruèenej správcovi sa musí riadne a vèas uplatni aj zabezpeèovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
(5) Prihlákou mono uplatni aj budúcu poh¾adávku
alebo poh¾adávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ïalej len podmienená poh¾adávka); práva spojené s podmienenou poh¾adávkou je vak podmienený verite¾ oprávnený uplatòova, a keï správcovi preukáe vznik podmienenej poh¾adávky.
(6) Doruèenie prihláky správcovi má pre plynutie
premlèacej lehoty a zánik práva rovnaké právne úèinky
ako uplatnenie práva na súde.
(7) V konkurze uplatòuje svoju poh¾adávku prihlákou aj verite¾, ktorý má poh¾adávku voèi inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpeèená zabezpeèovacím právom
vzahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto verite¾ môe
by v konkurze uspokojený iba z výaku získaného
speòaením majetku, ktorý zabezpeèuje jeho poh¾adávku, prièom hlasovacie práva na schôdzi verite¾ov
môe vykonáva iba v rozsahu, v akom jeho poh¾adávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpeèená.
(8) Ak si takýto verite¾ svoju zabezpeèenú poh¾adávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpeèovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
vak proti dotknutej podstate právo na vydanie toho,
o èo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
prièom takéto právo môe uplatni proti dotknutej podstate ako poh¾adávku proti podstate, ktorá sa vak
uspokojí a po uspokojení vetkých ostatných poh¾adávok proti tejto podstate.
§ 29
Náleitosti prihláky
(1) Prihláka musí by podaná na predpísanom tlaèive a musí obsahova základné náleitosti, inak sa na
prihláku neprihliada. Základnými náleitosami prihláky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo verite¾a,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu,
c) právny dôvod vzniku poh¾adávky,
d) poradie uspokojovania poh¾adávky zo veobecnej
podstaty,
e) celková suma poh¾adávky,
f) podpis.
(2) Pre kadú zabezpeèenú poh¾adávku musí by podaná samostatná prihláka s uvedením zabezpeèenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpeèovacieho práva.
(3) V prihláke podmienenej poh¾adávky musí by
uvedená aj skutoènos, na základe ktorej má poh¾adáv-
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ka vzniknú alebo podmienka, od ktorej závisí vznik poh¾adávky.
(4) Celková suma poh¾adávky sa v prihláke rozdelí
na istinu a prísluenstvo, prièom prísluenstvo sa
v prihláke rozdelí pod¾a právneho dôvodu vzniku.
(5) Poh¾adávka sa uplatòuje v eurách. Ak sa poh¾adávka neuplatní v eurách, sumu poh¾adávky urèí
správca prepoètom pod¾a referenèného výmenného
kurzu urèeného a vyhláseného v deò vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska. Ak je poh¾adávka uplatnená
v mene, ktorej referenèný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurèuje
a nevyhlasuje, sumu poh¾adávky urèí správca s odbornou starostlivosou.
(6) K prihláke sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutoènosti. Verite¾, ktorý je úètovnou jednotkou, v prihláke uvedie vyhlásenie, èi o poh¾adávke úètuje v úètovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
preèo o poh¾adávke v úètovníctve neúètuje.
(7) K prihláke nepeòanej poh¾adávky musí by pripojený znalecký posudok urèujúci hodnotu nepeòanej poh¾adávky, inak sa na prihláku neprihliada.
(8) Verite¾, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizaènú zloku podniku, je povinný ustanovi si zástupcu na doruèovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doruèova len zverejnením v Obchodnom vestníku.
§ 30
Nedostatky prihláky
(1) Správca bez zbytoèného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloí súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za
to, e sa na ne neprihliada ako na prihláky, prièom
súd bez zbytoèného odkladu uznesením urèí, èi sa na
tieto podania prihliada ako na prihláku. Uznesenie
súd doruèí správcovi, ktorý o òom upovedomí dotknuté
osoby.
(2) Podanie, ktorým bola uplatnená poh¾adávka, ktorá sa v konkurze uplatòuje prihlákou, nemono opravi ani doplni.
§ 31
Zoznam poh¾adávok
(1) Prihlásené poh¾adávky správca priebene zapisuje do zoznamu poh¾adávok. Ak verite¾ o to poiada,
správca mu bezodkladne vydá potvrdenie, èi jeho poh¾adávka bola zapísaná do zoznamu poh¾adávok.
(2) Na úèely výkonu práv spojených s prihlásenou poh¾adávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu poh¾adávok.
(3) Najneskôr pä dní pred konaním prvej schôdze verite¾ov správca doruèí jeden rovnopis zoznamu poh¾adávok na súd; zmeny v doruèenom zozname poh¾adá-
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vok priebene oznamuje súdu predloením jeho
úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia.
§ 32
Popretie a zistenie poh¾adávky
(1) Kadú prihlásenú poh¾adávku správca porovná
s úètovnou a inou dokumentáciou úpadcu, zoznamom
záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a iných
osôb a vykoná aj vlastné etrenie. Ak pri skúmaní zistí,
e poh¾adávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprie.
(2) Prihlásenú poh¾adávku je oprávnený poprie
správca alebo verite¾ prihlásenej poh¾adávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlaèive, èo do
právneho dôvodu, vymáhate¾nosti, výky, poradia, zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèovacieho práva. Ak ide o poh¾adávku orgánu, intitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je moné
popiera právny základ a výku urèenú orgánom, intitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
(3) Poh¾adávku mono poprie
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie poh¾adávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania poh¾adávky do
zoznamu poh¾adávok v Obchodnom vestníku, ak ide
o oneskorené prihlásenie poh¾adávky.
(4) Z dôvodu vysokého poètu prihláok alebo iného
váneho dôvodu súd môe aj opakovane na návrh
správcu alebo bez návrhu predåi správcovi lehotu na
popretie poh¾adávok, vdy najviac o 30 dní.
(5) Ten, kto poh¾adávku popiera, musí popretie poh¾adávky vdy zdôvodni, prièom pri popretí výky
musí uvies sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia
uvies poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpeèovacieho práva uvies rozsah popretia, inak je popretie neúèinné. Ak bola popretá poh¾adávka èo i len èiastoène
potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto poh¾adávku poprel, verite¾ovi popretej poh¾adávky za kodu, ktorú mu
spôsobil popretím poh¾adávky, ibae preukáe, e konal s odbornou starostlivosou.
(6) Popretie poh¾adávky správca bez zbytoèného odkladu zapíe do zoznamu poh¾adávok a písomne oznámi verite¾ovi, ktorého poh¾adávka bola popretá.
(7) Popretie poh¾adávky verite¾om je úèinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlaèive a
b) na bankový úèet správcu bola pripísaná kaucia
350 eur s uvedením èísla poh¾adávky zo zoznamu
poh¾adávok ako variabilného symbolu; na ten úèel
správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
úèet, na ktorý mono sklada kauciu; kauciu mono
zloi len do uplynutia lehoty na popretie poh¾adávky, prièom pre kadé popretie poh¾adávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihlákou, musí by
zloená samostatná kaucia; kaucia tvorí súèas veobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo èiastoènej
dôvodnosti popretia má popierajúci verite¾ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môe uplatni ako poh¾adávku proti podstate.
(8) Úpadca je oprávnený prihlásenú poh¾adávku na-
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mietnu v lehote urèenej pre verite¾ov na popieranie poh¾adávok. Námietka sa zapíe do zoznamu poh¾adávok,
ale nemá pre zistenie poh¾adávky význam.
(9) Verite¾ má právo domáha sa na súde urèenia popretej poh¾adávky alobou, prièom aloba musí by podaná voèi vetkým, ktorí popreli poh¾adávku. Toto právo musí by uplatnené na súde voèi vetkým týmto
osobám do 30 dní od doruèenia písomného oznámenia
správcu o popretí poh¾adávky verite¾ovi, inak zanikne.
Právo na urèenie popretej poh¾adávky je uplatnené
vèas aj vtedy, ak bola podaná aloba v lehote na nepríslunom súde.
(10) Ak verite¾ poh¾adávky popretej èo do poradia nepodal alobu, platí najniie uznané poradie.
(11) Súd uloí navrhovate¾ovi a odporcovi, ktorým je
popierajúci verite¾, zloi preddavok na trovy konania
vo výke základnej sadzby tarifnej odmeny za pä úkonov právnej sluby pod¾a osobitného predpisu8a). Ak
navrhovate¾ preddavok nezloí, súd konanie zastaví.
Ak popierajúci verite¾ preddavok nezloí, súd v konaní
o urèení popretej poh¾adávky rozhodne, e popretie poh¾adávky je neúèinné.
(12) iaden z úèastníkov nemá právo na náhradu
trov konania o urèení popretej poh¾adávky, ak bol konkurz zruený pre nedostatok majetku.
(13) Ak bola popretá poh¾adávka verite¾a, o ktorej
rozhodova patrí do právomoci iného orgánu ako súdu,
je súd, ktorý by bol prísluný na preskúmanie zákonnosti takéhoto rozhodnutia, prísluný aj na konanie
o urèení tejto poh¾adávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal.
(14) O odvolaniach proti rozhodnutiam Najvyieho
súdu Slovenskej republiky ako súdu prvého stupòa
v konaní o urèení popretej poh¾adávky rozhoduje iný
senát tohto súdu. Proti rozhodnutiu Najvyieho súdu
Slovenskej republiky o urèení popretej poh¾adávky nie
je prípustné dovolanie ani mimoriadne dovolanie.
(15) V alobe sa verite¾ môe domáha urèenia právneho dôvodu, vymáhate¾nosti, poradia a výky poh¾adávky, ïalej zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèovacieho práva. V alobe sa môe
domáha najviac toho, èo uviedol v prihláke.
(16) Rozhodnutie o urèení popretej poh¾adávky je
úèinné voèi vetkým úèastníkom konkurzného konania.
(17) Uplynutím lehoty na popretie poh¾adávky sa poh¾adávka v rozsahu, v akom nebola popretá, povauje
za zistenú.
(18) Poh¾adávku popretú len správcom a poh¾adávku
popretú verite¾om so súhlasom tohto verite¾a môe
správca písomne uzna, ak o jej urèení ete nerozhodol
súd. Uznaním sa popretá poh¾adávka v uznanom rozsahu povauje za zistenú.
(19) Poh¾adávka urèená právoplatným rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v urèenom
rozsahu povauje za zistenú.
(20) Prihláku poh¾adávky, ktorá bola úèinne popretá verite¾om, správca predloí na podnet popretého ve-
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rite¾a bez zbytoèného odkladu súdu spolu s listinami,
ktoré predloil prihlasujúci verite¾ a popierajúci verite¾,
a svojím stanoviskom, èi poh¾adávka je a v akom rozsahu evidovaná v úètovníctve, èi je a v akom rozsahu namietaná úpadcom a èi ju uznáva alebo ju neuznáva
a v akom rozsahu a z akého dôvodu. Súd na základe
týchto listín bez zbytoèného odkladu rozhodne, èi
a v akom rozsahu verite¾ovi prizná hlasovacie práva
a ïalie práva spojené s popretou poh¾adávkou. Rozhodnutie súd doruèí správcovi a verite¾ovi, o ktorého
právach spojených s popretou poh¾adávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejòuje v Obchodnom vestníku. Proti rozhodnutiu je oprávnený poda odvolanie verite¾, o ktorého právach spojených s popretou
poh¾adávkou súd rozhodoval..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a

 ) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluieb v znení neskorích predpisov..

35. V § 34 odsek 1 znie:
(1) Prvú schôdzu verite¾ov zvoláva správca do 55 dní
od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala nie skôr ako
pätnásty deò a nie neskôr ako dvadsiaty deò od uplynutia lehoty na popieranie poh¾adávok pod¾a § 32
ods. 3 písm. a)..
36. V § 35 ods. 4 prvá veta znie: Ak súd nerozhodol
inak, právo hlasova na schôdzi verite¾ov má verite¾,
ktorého poh¾adávka je v èase konania schôdze verite¾ov
zistená èo do právneho dôvodu a vymáhate¾nosti; na
kadé jedno euro zistenej sumy poh¾adávky má verite¾
jeden hlas..
37. V § 35 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Verite¾ poh¾adávky spojenej so záväzkom podriadenosti pod¾a osobitného zákona1a) (ïalej
len podriadený verite¾), ani verite¾, ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený verite¾, nemá
právo hlasova na schôdzi verite¾ov ani právo by volený do verite¾ského výboru..
38. V § 36 ods. 1 písm. a) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.
39. V § 36 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza
slovom alebo.
40. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) výmenu správcu schváli trojtvrtinová väèina
hlasov vetkých verite¾ov..
41. V § 36 ods. 4 sa slovo môe nahrádza slovami je
oprávnený.
42. V § 37 ods. 5 sa èíslo 30 nahrádza èíslom 90.
43. V § 38 ods. 1 sa vypúa bodkoèiarka a slová pravos podpisu èlena verite¾ského výboru musí by na plnomocenstve úradne osvedèená.
44. V § 42 ods. 2 sa v celom texte slovo môe nahrádza slovami je oprávnený.
45. V § 46 ods. 1 a 2 sa odkaz 22 nahrádza odkazom
1a a poznámka pod èiarou k odkazu 22 sa vypúa.
46. V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
V týchto konaniach vak lehota pre správcu na poda-
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nie opravného prostriedku neuplynie skôr ako 30 dní
od konania prvej schôdze verite¾ov..
47. V § 48 sa slová sa vyplatí nahrádzajú slovami
exekútor alebo iný vymáhajúci orgán vyplatí.
48. V § 50 ods. 2 sa za slová vyhlásenia konkurzu
vkladajú slová alebo v èase ukonèenia prevádzky podniku, ak správca pokraèuje v prevádzke,.
49. V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Proti poh¾adávke zo zodpovednosti za nepodanie
návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlníka nie je
moné zapoèíta iadnu poh¾adávku..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
50. V § 57 ods. 2 sa slová iestich mesiacov nahrádzajú slovami jedného roka.
51. § 57 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak pred vyhlásením konkurzu prebiehalo retrukturalizaèné konanie, poèas ktorého bol vyhlásený
konkurz, pre urèenie doby, v ktorej mal by urobený
právny úkon, ktorému mono odporova pod¾a tohto
zákona, je rozhodujúce zaèatie retrukturalizaèného
konania..
52. V § 62 ods. 6 sa za slovo správca vkladajú slová
alebo verite¾ prihlásenej poh¾adávky.
53. V § 74 ods. 5 sa suma 165 969,59 eura nahrádza sumou 165 000 eur a v tretej vete sa slovo môe
nahrádza slovami je oprávnený.
54. Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý znie:
§ 74a
(1) Správca vyzve osoby, pri ktorých má za to, e poruili povinnos vèas poda návrh na vyhlásenie konkurzu, vrátane osôb urèených verite¾ským výborom,
aby mu v urèenej lehote preukázali, èi túto povinnos
riadne a vèas splnili.
(2) Ak vyzvaná osoba v urèenej lehote nepreukáe, e
povinnos poda návrh na vyhlásenie konkurzu neporuila alebo e konala s odbornou starostlivosou alebo
e je tu iný dôvod vyluèujúci jej zodpovednos, správca
podá návrh, aby súd uznesením uloil vyzvanej osobe
zaplati do veobecnej podstaty sumu vo výke dlníkovho zapísaného základného imania v èase, keï poruila povinnosti vèas poda návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo výke dvojnásobku minimálnej výky
základného imania obchodnej spoloènosti ustanovenej
zákonom.3a)
(3) Ak vyzvaná osoba nepreukáe súdu, e povinnos
poda návrh na vyhlásenie konkurzu neporuila alebo
e konala s odbornou starostlivosou alebo e je tu iný
dôvod vyluèujúci jej zodpovednos, súd ju uznesením
zaviae zaplati do veobecnej podstaty sumu vo výke
dlníkovho zapísaného základného imania v èase, keï
poruila povinnosti vèas poda návrh na vyhlásenie
konkurzu, najviac vo výke dvojnásobku minimálnej
výky základného imania obchodnej spoloènosti ustanovenej zákonom; 3a) ak tento èas nie je známy, vychádza sa z dlníkovho základného imania zapísaného
v deò zaèatia konkurzného konania. Uznesenie súd do-
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ruèí správcovi a tomu, koho uznesenie zaväzuje; uznesenie súd nezverejòuje v Obchodnom vestníku. Proti
uzneseniu je oprávnený poda odvolanie do 15 dní od
doruèenia správca alebo ten, koho uznesenie zaväzuje..
55. V § 75 ods. 12 sa suma 3 319,39 eura nahrádza
sumou 3 300 eur a v tvrtej vete sa slovo môe nahrádza slovami je oprávnený.
56. V § 76 ods. 2 sa èíslo 30 nahrádza èíslom 60.
57. V § 77 ods. 1 sa za slovo Jednotlivé vkladá slovo
súpisové.
58. V § 77 ods. 3 sa slovo polokách nahrádza slovami súpisových zlokách.
59. § 78 vrátane nadpisu znie:
§ 78
Vyluèovacia aloba
(1) Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého
zahrnutie do veobecnej podstaty alebo oddelenej podstaty je sporné. Ak je sporné, èi majetok patrí do podstaty, zapíe sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou
o iných dôvodoch, ktoré spochybòujú zaradenie majetku do súpisu. Pri spornom zápise správca v súpise poznamená dôvody sporného zápisu a uvedie osobu,
v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedèia. Ak správca ani pri vynaloení odbornej starostlivosti nemôe zisti osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedèia, poznámku o spornom
zápise zo súpisu vymae po uplynutí 30 dní od zverejnenia sporného zápisu v Obchodnom vestníku. Iné poznámky o spornom zápise správca vymae zo súpisu,
len èo s odbornou starostlivosou zistí, e zahrnutie
majetku do veobecnej podstaty alebo oddelenej podstaty je nesporné.
(2) Správca bezodkladne po zverejnení sporného zápisu v Obchodnom vestníku písomne vyzve osobu,
v prospech ktorej do súpisu zapísal poznámku, aby do
30 dní od doruèenia výzvy uviedla dôvody a predloila
dôkazy, ktoré zapísanie majetku do súpisu vyluèujú.
Ak správca na základe uvedených dôvodov a predloených dôkazov s odbornou starostlivosou zistí, e vyzvaná osoba má právo vyluèujúce zapísanie majetku do
súpisu, majetok zapísaný do súpisu bezodkladne po
súhlase prísluného orgánu zo súpisu vylúèi; inak navrhne súdu, aby takejto osobe uloil poda alobu voèi
správcovi.
(3) Ten, koho majetok bol zapísaný do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho alebo bez poznámky, si môe uplatni u správcu, e sa vec nemala
do súpisu zahrnú, najneskôr vak do rozvrhnutia výaku zo speòaenia dotknutého majetku. Správca
bezodkladne zapíe poznámku v prospech osoby, ktorá
si toto právo uplatnila.
(4) Súd uloí osobe uvedenej v návrhu správcu, aby
v lehote urèenej súdom nie kratej ako 30 dní podala
alobu proti správcovi. V prípade, e aloba nie je podaná vèas, predpokladá sa, e zahrnutie veci do súpisu je
nesporné. O následku zmekania tejto lehoty súd vy-
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zvanú osobu pouèí. Ak je to potrebné, súd na návrh
správcu vydá uznesenie osvedèujúce, e vyzvanej osobe márne uplynula lehota na podanie tejto aloby.
(5) Ak súd rozhodne o vylúèení majetku zo súpisu,
správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo
súpisu vylúèi. Trovy konania o vylúèení majetku zo súpisu sú pod¾a rozhodnutia súdu poh¾adávkou proti
dotknutej podstate.
(6) Majetok zapísaný do súpisu mono speòai za
podmienok ustanovených týmto zákonom, iba ak nie je
zapísaný do súpisu s poznámkou, nevedie sa na súde
konanie o jeho vylúèení zo súpisu a nie je zapísaný do
súpisu v inom konkurze.
(7) Majetok zapísaný do súpisu mono speòai vdy
poèas konkurzu, ak je bezprostredne ohrozený skazou,
znièením alebo iným podstatným znehodnotením.
(8) Právo vyluèujúce zapísanie majetku do súpisu
mono uplatni len spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Ak bol majetok speòaený, má osoba s právom
vyluèujúcim zapísanie majetku do súpisu právo na vydanie výaku zo speòaenia tohto majetku.
(9) Pri zápise majetku do súpisu v rôznych konkurzných konaniach správca, ktorý zverejnil zápis majetku
do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo
súpisu bezodkladne vylúèi; pri zverejnení zápisu majetku v Obchodnom vestníku v ten istý èas, rozhoduje
èas vyhlásenia konkurzu.
(10) Ak je do súpisu zapísaný majetok, ktorý je evidovaný v katastri nehnute¾ností alebo v inej evidencii majetku v prospech inej osoby ako úpadcu, správca bezodkladne oznámi orgánu povinnému vies takúto
evidenciu majetku, e majetok je zapísaný do súpisu.
Prísluný orgán túto skutoènos bezodkladne vyznaèí
v poznámke alebo iným vhodným spôsobom..
60. V § 79 odsek 1 znie:
(1) Pred tým, ako správca zapíe majetok tretej osoby zabezpeèujúci záväzok úpadcu do súpisu, je povinný vyzva tretiu osobu, aby do 30 dní od doruèenia výzvy zaplatila k rukám správcu sumu rovnajúcu sa
hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutými zabezpeèenými verite¾mi alebo prihlásenú sumu zabezpeèenej poh¾adávky, do ktorej je zabezpeèená, ak je niia ako hodnota tohto majetku. Ak tretia osoba výzvu
správcu splní, zabezpeèovacie právo na majetku tretej
osoby zanikne; ak ju nesplní, správca zapíe majetok
tretej osoby do súpisu..
61. § 87 vrátane nadpisu znie:
§ 87
Poh¾adávky proti podstate
(1) Poh¾adávky proti podstate sú poh¾adávky proti
veobecnej podstate a poh¾adávky proti oddelenej podstate.
(2) Poh¾adávky proti veobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo veobecnej podstaty v tomto poradí:
a) náklady speòaenia veobecnej podstaty, rozvrhu
a odmena správcu,
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b) právo na vrátenie kaucie zloenej pri popretí poh¾adávky verite¾om,
c) náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania,
d) výivné pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po
vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený,
e) náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty
a poh¾adávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku poèas konkurzu, vrátane poh¾adávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horom poradí,
f) odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutných výdavkov za ich èinnos po vyhlásení
konkurzu,
g) mzda zamestnanca a ïalie nároky zamestnanca
z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ïalej len pracovnoprávne nároky), ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz
vyhlásený, v sume urèenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi zamestnancom a správcom,
ktorému správca pride¾uje prácu v súvislosti so
správou konkurznej podstaty,
h) pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli
po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac,
v ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume urèenej
správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi zamestnancom a správcom, ktorému správca pride¾uje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku poèas konkurzu,
i) poh¾adávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne
poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku poèas konkurzu,
j) pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po
vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, najviac vo výke tvornásobku ivotného minima mesaène za kadý kalendárny mesiac trvania pracovnoprávneho vzahu po
vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz a kalendárneho
mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzah ukonèený, prièom toto uspokojenie sa zniuje o plnenia
poskytnuté pod¾a písmen g) a h),
k) poh¾adávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne
poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speòaovaním majetku,
l) poh¾adávky na peòaných náhradách vyplatených
z garanèného fondu, ak ide o dávku poskytnutú zamestnancovi za jeho pracovnoprávne nároky, ktoré
sú poh¾adávkou proti podstate,
m) ostatné poh¾adávky proti podstate, ktoré za poh¾adávky proti podstate oznaèuje tento zákon.
(3) Pracovné nároky, ktoré nemôu by uspokojené
pod¾a písmena j), si zamestnanec uplatòuje prihlákou. Správca je povinný na poiadanie oznámi za-
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mestnancovi ku dòu podania iadosti, v akej výke
uznáva pracovnoprávny nárok ako poh¾adávku proti
podstate a nespornú výku pracovnoprávneho nároku,
ktorú si zamestnanec môe uplatni prihlákou.
(4) Poh¾adávky proti veobecnej podstate uspokojuje
správca priebene; ak nemôe plne uspokoji poh¾adávky proti veobecnej podstate toho istého poradia,
uspokojí ich pomerne.
(5) Poh¾adávky proti oddelenej podstate sú náklady
pod¾a odseku 2, ak súvisia s oddelenou podstatou, prièom tieto sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto
istom poradí ako poh¾adávky proti veobecnej podstate. Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia
aj s inou podstatou, tieto sa rozpoèítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom pod¾a súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak u dolo k speòaeniu majetku, pri rozpoèítaní nákladov medzi dotknuté
podstaty sa vychádza z výaku získaného speòaením
majetku.
(6) Poh¾adávky proti oddelenej podstate uspokojuje
správca priebene; ak nemôe plne uspokoji poh¾adávky proti oddelenej podstate toho istého poradia,
uspokoja sa pomerne.
(7) Poh¾adávky proti podstate sa uplatòujú u správcu. Na poiadanie správca oznámi verite¾ovi, èi uznáva
právny dôvod a výku jeho poh¾adávky proti podstate,
vrátane poradia.
(8) Ak správca neuznáva právny dôvod alebo výku
poh¾adávky proti podstate, bez zbytoèného odkladu vyzve verite¾a, aby sa najneskôr v lehote 15 dní od doruèenia výzvy alobou podanou voèi správcovi domáhal,
aby súd urèil právny dôvod alebo výku poh¾adávky
proti podstate s pouèením o následkoch zmekania tejto lehoty. Ak verite¾ alobu vèas nepodá, na poh¾adávku proti podstate sa v rozsahu, v ktorom ju správca neuznal, v konkurze neprihliada. Ak sa u o právnom
dôvode alebo výke poh¾adávky proti podstate právoplatne rozhodlo po vyhlásení konkurzu, o urèení jej
právneho dôvodu alebo výky u nie je moné rozhodova pod¾a tohto ustanovenia.
(9) Správca zodpovedá verite¾om, ako aj iným osobám
za kodu, ktorú im spôsobí neúèelne alebo nehospodárne vynaloenými nákladmi na správu alebo speòaovanie majetku alebo na prevádzkovanie podniku,
ibae preukáe, e postupoval s odbornou starostlivosou.
(10) Správca vedie o poh¾adávkach proti podstate
preh¾adnú evidenciu. Výpis z tejto evidencie je povinný
predklada súdu vdy do 15 dní od uplynutia kalendárneho tvrroka s vyznaèením poh¾adávok, ktoré boli zaplatené, a dòa, kedy sa tak stalo. Súd na jeho návrh
rozhodne o inej lehote alebo o inom obsahu výpisu
z evidencie poh¾adávok proti podstate, ak s prihliadnutím na prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
jeho predkladanie v tomto rozsahu nemono od neho
spravodlivo poadova..
62. V § 88 odsek 1 znie:
(1) Správca s odbornou starostlivosou zhodnotí
monos pokraèova v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu a pod¾a okolností ukonèí prevádzko-
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vanie podniku alebo pokraèuje v prevádzkovaní podniku v súlade s týmto zákonom a inými osobitnými
predpismi. V prevádzkovaní podniku môe správca pokraèova, len ak
a) je schopný v lehote splatnosti uhrádza poh¾adávky
proti podstate pod¾a § 87 ods. 2 písm. i); súd na návrh verite¾a takejto poh¾adávky proti podstate uloí
správcovi povinnos ukonèi prevádzkovanie podniku, ak zistí, e správca je viac ako dva mesiace po lehote splatnosti s úhradou týchto poh¾adávok proti
podstate,
b) v dôsledku prevádzkovania podniku sa podstatným
spôsobom nezmení hodnota oddelenej podstaty;
súd na návrh dotknutého zabezpeèeného verite¾a
uloí správcovi povinnos ukonèi prevádzkovanie
podniku, ak zistí, e v dôsledku prevádzkovania
podniku sa zmenuje hodnota jeho oddelenej podstaty a
c) v dôsledku prevádzkovania podniku dosiahne pre
verite¾ov vyiu mieru uspokojenia ich poh¾adávok,
ako keby prevádzkovanie podniku ukonèil; prevádzkovanie podniku sa musí obmedzi na nevyhnutný
rozsah potrebný na dosiahnutie tohto úèelu..
63. V § 88 odsek 4 znie:
(4) Ak správca pokraèuje v prevádzkovaní podniku,
majetok patriaci k podniku môe zapísa do súpisu jednou polokou; po ukonèení prevádzky správca bez zbytoèného odkladu zapíe majetok patriaci k podniku ako
samostatné súpisové zloky majetku..
64. V § 88 sa vypúajú odseky 5 a 9.
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 5.
65. V § 88 ods. 5 sa èíslo 9 nahrádza èíslom 4.
66. V § 93 odsek 2 znie:
(2) Speòaením majetku zanikajú vetky zabezpeèovacie práva okrem zabezpeèovacieho práva k majetku
tretej osoby, ktoré je v skorom poradí ako zabezpeèovacie právo, ktoré zabezpeèuje záväzok úpadcu..
67. V § 93 ods. 3 sa za slová tejto veci vkladá èiarka
a slová ibae vedel alebo musel vedie, e úpadca alebo
tretia osoba, ktorej majetok zabezpeèuje záväzok úpadcu, nie je vlastníkom veci.
68. V § 94 sa slová podstate priradených k súpisovým zlokám majetku tvoriacich jeho oddelenú podstatu nahrádzajú slovami oddelenej podstate.
69. V § 95 ods. 1 sa slová podstate priradených k súpisovým zlokám majetku tvoriacich veobecnú podstatu nahrádzajú slovami veobecnej podstate.
70. V § 95 ods. 2 sa odkaz 22 nahrádza odkazom
1a.
71. § 95 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Tak isto ako podriadená poh¾adávka sa uspokojí
tie zmluvná pokuta a poh¾adávka, ktorá patrí alebo
patrila verite¾ovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpeèenie týchto poh¾adávok zabezpeèovacím právom sa v konkurze neprihliada..
72. § 96 a 98 vrátane nadpisov znejú:
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§ 96
Rozvrh
(1) Prihlásené poh¾adávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpeèené poh¾adávky uspokojí na
základe rozvrhu zo veobecnej podstaty; zabezpeèenú
poh¾adávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej
podstaty. V rozvrhu nie je moné prizna verite¾ovi viac,
ako si uplatnil v prihláke.
(2) Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam
poh¾adávok proti podstate, ktoré boli alebo majú by
uspokojené z výaku zaradeného do podstaty, z ktorej
sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy,
v akej boli alebo majú by poh¾adávky proti podstate
uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostavi rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.
(3) Verite¾ský výbor, dotknutý zabezpeèený verite¾
a kadý, kto tvrdí, e je verite¾om poh¾adávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu poh¾adávok proti podstate do neho
nahliadnu a podaním na predpísanom tlaèive namietnu u správcu poradie poh¾adávky proti podstate. Námietka musí by podaná vèas u správcu na predpísanom tlaèive a musí by vdy odôvodnená, inak sa na òu
neprihliada.
(4) Námietkou poradia poh¾adávky proti podstate sa
rozumie aj námietka, e poh¾adávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo e nemá by zaradená do
zoznamu alebo e má by zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu urèenom správcom.
(5) Správca pod¾a ním zostaveného zoznamu poh¾adávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní
od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloí na schválenie príslunému orgánu.
Ak prísluný orgán rozvrh v lehote urèenej správcom
neschváli, predloí ho správca bez zbytoèného odkladu
súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloenie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú èas
výaku správca bez zbytoèného odkladu vydá verite¾ovi; spornú èas výaku správca uschová a vydá ju verite¾ovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
(6) Poverený èlen verite¾ského výboru alebo verite¾,
ktorý podal námietku, sa môe do 60 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu poh¾adávok proti podstate domáha, aby súd uznesením urèil poradie poh¾adávky proti podstate; v návrhu sa môe domáha len
toho, èo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voèi uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
(7) Náklady uspokojenia poh¾adávky znáa verite¾
sám.
§ 97
Rozvrh z oddelenej podstaty
(1) Rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez
zbytoèného odkladu po speòaení majetku oddelenej
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podstaty; výaky, ktoré majú by pod¾a rozvrhu vydané na sporné poh¾adávky, správca uschová.
(2) Ak to povaha veci pripúa, správca zostaví aj
èiastkový rozvrh z oddelenej podstaty. Prísluný orgán
sa môe domáha, aby súd prikázal správcovi èiastkový
rozvrh zostavi a v akom rozsahu.
§ 98
Rozvrh zo veobecnej podstaty
(1) Rozvrh zo veobecnej podstaty správca zostaví bez
zbytoèného odkladu po speòaení majetku veobecnej
podstaty; výaky, ktoré majú by pod¾a rozvrhu vydané na sporné poh¾adávky, správca uschová.
(2) Ak to povaha veci pripúa, správca zostaví aj
èiastkový rozvrh zo veobecnej podstaty. Verite¾ský výbor sa môe domáha, aby súd prikázal správcovi èiastkový rozvrh zostavi a v akom rozsahu..
73. V § 101 ods. 1 sa vypúa slovo popretých.
74. V § 101 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
75. V § 102 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Súd rozhodne aj bez návrhu o zruení konkurzu,
ak zistí, e tu nie sú predpoklady na konkurz; o odmene
a výdavkoch správcu rozhodne ako pri zruení konkurzu pre nedostatok majetku..
6.

Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a

76. V § 102 ods. 4 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
77. V § 103 ods. 1 prvá veta znie: Konkurz sa zruuje
tie uznesením, ktorým odvolací súd rozhodnutie súdu
prvého stupòa zruil alebo zmenil v èasti o vyhlásení
konkurzu..
78. V § 105 sa slovo prihláok nahrádza slovom
poh¾adávok.
79. V § 110 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlníka, pri
ktorých mono s odbornou starostlivosou predpoklada ich odporovate¾nos,.
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
80. V § 111 ods. 1 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
81. V § 113 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Iné
rozhodnutia alebo písomnosti súdu vydané pred zaèatím retrukturalizaèného konania sa v Obchodnom
vestníku nezverejòujú..
82. V § 116 odsek 4 znie:
(4) V uznesení o povolení retrukturalizácie súd
ustanoví správcu, vyzve verite¾ov, aby v zákonnej lehote prihlásili poh¾adávky, a urèí rozsah právnych úkonov dlníka, ktoré majú poèas retrukturalizácie podlieha súhlasu správcu; v uznesení tie pouèí verite¾ov
o spôsobe prihlasovania poh¾adávok, následkoch nedodrania lehoty na prihlasovanie poh¾adávok a následkoch nesprávneho prihlásenia poh¾adávok. Do
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funkcie správcu súd ustanoví toho, kto vypracoval posudok.
Uznesenie
súd
bezodkladne
zverejní
v Obchodnom vestníku; uznesenie tie doruèí úèastníkom retrukturalizaèného konania, ustanovenému
správcovi, príslunému registrovému súdu, príslunému daòovému orgánu a colnému riadite¾stvu..
83. V § 116 ods. 5 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
84. V § 120 ods. 2 prvej vete sa za slovo konania,
vkladajú slová pracovnoprávne nároky, na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom dolo k zaèatiu retrukturalizaèného konania,.
85. § 121 a 122 vrátane nadpisov znejú:
§ 121
Prihlasovanie poh¾adávok
Prihláka sa podáva v jednom rovnopise u správcu,
prièom správcovi musí by doruèená do 30 dní od povolenia retrukturalizácie. Na prihláku doruèenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa pouije
primerane.
§ 122
Náleitosti prihláky
(1) Ustanovenia § 29 ods. 1 a 6 a 8 sa pouijú primerane. Ak ide o zabezpeèenú poh¾adávku, v prihláke sa
musí riadne a vèas uplatni aj zabezpeèovacie právo,
inak sa poh¾adávka v retrukturalizácii povauje za nezabezpeèenú poh¾adávku.
(2) Prihláku mono opravi alebo doplni len tak, e
sa pôvodná prihláka nahradí u správcu novou prihlákou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
poh¾adávok.
(3) Na poiadanie správca vydá verite¾ovi potvrdenie,
e jeho poh¾adávka bola zapísaná do zoznamu poh¾adávok.
(4) Ak sú pochybnosti, správca môe kedyko¾vek poèas retrukturalizácie predloi prihláku súdu, aby
rozhodol, èi sa na prihláku prihliada..
86. V § 123 ods. 1 sa vypúa slovo koneèný.
87. V § 123 odsek 2 znie:
(2) Po vyhotovení zoznamu poh¾adávok správca bezodkladne doruèí jeden rovnopis zoznamu poh¾adávok
na súd..
88. V § 123 ods. 3 sa vypúa slovo koneèný.
89. V § 123 ods. 4 sa v celom texte vypúa slovo koneèného.
90. V § 124 ods. 3 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
91. V § 124 odsek 4 znie:
(4) Verite¾ popretej poh¾adávky sa môe do 30 dní od
uplynutia lehoty na popieranie poh¾adávok alobou podanou voèi dlníkovi domáha, aby súd urèil právny
dôvod, vymáhate¾nos, výku, zabezpeèenie zabezpeèovacím právom alebo poradie zabezpeèovacieho práva
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popretej poh¾adávky; v alobe sa verite¾ môe domáha
najviac toho, èo uviedol v prihláke..
92. V § 124 odsek 7 znie:
(7) Kým neuplynula lehota na podanie aloby na urèenie poh¾adávky alebo kým súd právoplatne nerozhodne o urèení poh¾adávky, dlník môe popretú poh¾adávku dodatoène voèi jej verite¾ovi písomne uzna;
týmto uznaním sa popretá poh¾adávka v uznanom rozsahu povauje za zistenú. Ak správca poprel poh¾adávku z podnetu verite¾a, môe dlník uzna popretú poh¾adávku len so súhlasom tohto verite¾a..
93. § 125 sa vypúa.
94. V § 126 ods. 1 sa slovo prvý nahrádza slovom
druhý a slovo piaty nahrádza slovom siedmy.
95. V § 126 odsek 3 znie:
(3) Schôdza verite¾ov je uznáaniaschopná, ak sú
prítomní aspoò traja veritelia oprávnení hlasova.
Schôdza verite¾ov sa uznáa nadpoloviènou väèinou
hlasov prítomných verite¾ov. Právo hlasova na schôdzi
verite¾ov má verite¾, ktorého poh¾adávka je v èase konania schôdze verite¾ov zistená èo do právneho dôvodu
a vymáhate¾nosti; na kadé jedno euro zistenej sumy
poh¾adávky má verite¾ jeden hlas. Podriadený verite¾
ani verite¾, ktorý by sa v konkurze uspokojoval v poradí
ako podriadený verite¾, nemá právo hlasova na schôdzi verite¾ov, ani právo by volený do verite¾ského výboru. Podmienený verite¾ môe na schôdzi verite¾ov hlasova len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej
podmienenej poh¾adávky závisí od splnenia záväzku
podmieneným verite¾om za dlníka a verite¾ oprávnený
poadova splnenie záväzku od podmieneného verite¾a
na schôdzi verite¾ov v rozsahu podmienenej poh¾adávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju poh¾adávku v rozsahu podmienenej poh¾adávky v retrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému
verite¾ovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej poh¾adávky stane nemoným; o tom je podmienený verite¾ povinný informova správcu, len èo sa o tejto
skutoènosti dozvie, inak zodpovedá iným verite¾om za
kodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených verite¾ov, ktorí sú povinní plni za dlníka tomu
istému verite¾ovi pre tú istú poh¾adávku, viac, môu vykonáva hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými
podmienenými poh¾adávkami, len ak si zvolia spoloèného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môu vykonáva len v rozsahu, v akom sú povinní plni za dlníka. Ak to navrhne verite¾, ktorého hlasy predstavujú
aspoò 10 % zo vetkých hlasov prítomných verite¾ov,
predmetom schôdze verite¾ov je vdy aj hlasovanie, aby
súd vyhlásil konkurz. Ak sa na tom schôdza verite¾ov
uznesie, správca poiada súd o vyhlásenie konkurzu..
96. V § 127 ods. 5 sa vypúa bodkoèiarka a slová
pravos podpisu èlena verite¾ského výboru musí by
na plnomocenstve úradne osvedèená.
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tak, aby zabezpeèený verite¾ mohol da zabezpeèi stanovenie hodnoty majetku, ktorý zabezpeèuje jeho
poh¾adávku, znaleckým posudkom..
99. V § 135 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: ku dòu zaèatia retrukturalizaèného konania.
100. V § 135 ods. 2 písm. b) sa za slovo èasti vkladajú slová alebo prevod podstatnej èasti jeho majetku,
vrátane prechodu.
101. V § 137 ods. 2 sa vypúajú slová pod¾a odseku
1.
102. § 137 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Pre kadú zabezpeèenú poh¾adávku, pri ktorej
mono s odbornou starostlivosou predpoklada, e
majetok, ktorý ju zabezpeèuje, bude postaèova aspoò
na jej èiastoèné uspokojenie, sa v pláne vytvorí vdy
samostatná skupina, ibae dotknutí zabezpeèení veritelia súhlasia s iným vytvorením skupín.
(5) Ak sú v retrukturalizácii prihlásené podriadené
poh¾adávky alebo poh¾adávky, ktoré by sa v konkurze
uspokojovali v poradí ako podriadené poh¾adávky,
v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina týchto poh¾adávok, prièom tieto poh¾adávky nemôu by uspokojené rovnakým alebo lepím spôsobom ako iné poh¾adávky..
103. V § 138 ods. 1 druhej vete sa slovo zaradí nahrádza slovami môe zaradi.
104. V § 138 ods. 2 sa slová Podriadené poh¾adávky,
poh¾adávky z bezodplatných právnych úkonov nahrádzajú slovami Poh¾adávky z bezodplatných právnych
úkonov.
105. V § 146 ods. 5 druhá veta znie: Právo hlasova
má kadý úèastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo hlasova nemajú úèastníci plánu zaradení
do skupiny pre plánom nedotknuté poh¾adávky v rozsahu týchto poh¾adávok, ako aj úèastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpeèené poh¾adávky v rozsahu poh¾adávok popretých èo do právneho dôvodu
alebo vymáhate¾nosti..
106. V § 148 ods. 1 písmeno a) znie:
a) kadá skupina pre zabezpeèené poh¾adávky hlasovala za prijatie plánu,.
107. V § 148 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Za
skupinu súhlasiacu s plánom sa povauje tie skupina, v ktorej nehlasoval iaden verite¾..
108. V § 152 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: v deò zaèatia retrukturalizaèného konania,
prièom vychádza z údajov uvedených v pláne, ak sa nepreukáe opak.
109. V § 155 ods. 4 sa slová Ak plán neurèuje inak,
plánom nahrádzajú slovami Plánom.
110. § 159 vrátane nadpisu znie:

97. V § 131 ods. 2 písm. d) sa za slovo výbor pripájajú tieto slová: alebo na návrh verite¾a oprávneného
hlasova sa uzniesla, aby súd vyhlásil konkurz.

Nesplnenie plánu

98. § 134 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Dlník je povinný poskytnú zabezpeèenému verite¾ovi bezodkladne a bezodplatne vetku súèinnos

Ak dlník alebo preberajúca osoba ani do 30 dní od
doruèenia výzvy nesplní riadne a vèas voèi úèastníkovi
plánu poh¾adávku alebo iný záväzok vyplývajúci mu

§ 159

Strana 2666

Zbierka zákonov è. 348 /2011

z plánu, plán sa tým stáva voèi úèastníkovi plánu vo
vzahu k dotknutej poh¾adávke neúèinným..
111. V § 167 ods. 3 sa slová môe súd ustanovi len
osobu zapísanú do zoznamu správcov nahrádzajú slovami ustanoví toho, kto vykonával funkciu správcu
v èase zruenia konkurzu, ak takého niet, pouije sa
postup pod¾a § 40.
112. V § 167 ods. 5 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
113. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Nariadenie Rady (ES) è. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 19/zv. 01; Ú. v. ES L 160, 30. 6. 2004) v platnom znení..

114. V § 176 ods. 1 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
115. V § 176 ods. 2 sa slovo môe nahrádza slovami
je oprávnený.
116. V § 198 ods. 1 druhej vete sa za slovo uzneseniu vkladajú slová vydanom v konkurznom konaní,
v retrukturalizaènom konaní alebo v konaní o oddlení.
117. § 198 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Vo výroku uznesenia sa vdy uvedie zákonný dôvod rozhodnutia, ak vyplýva z tohto zákona.
(4) Rozhodnutie, ktorým súd priznal hlasovacie
a ïalie práva spojené s popretou poh¾adávkou pod¾a
§ 32 ods. 16, je predbene vykonate¾né..
118. Nadpis pod § 200 znie: Vypoèutie.
119. V § 200 sa vkladá odsek 1, ktorý znie:
(1) Súd v konaní pod¾a tohto zákona môe aj bez nariadenia pojednávania nariadi vypoèutie osoby, ak jej
výpoveï môe ma význam pre rozhodnutie alebo postup súdu v konaní..
Doterají text § 200 sa oznaèuje ako odsek 2.
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124. § 206 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak sa v tomto zákone pouíva pojem ivotné minimum, rozumie sa tým ivotné minimum pre jednu
plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu34)
platné v deò vyhlásenia konkurzu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:

34) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

125. Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý znie:
§ 206a
(1) Konania zaèaté pred 1. januárom 2012 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) V konaniach zaèatých pred 1. januárom 2012 má
verite¾, ktorým je orgán, intitúcia alebo agentúra Európskej únie, právo hlasova na schôdzi verite¾ov aj vtedy, ak bola jeho poh¾adávka popretá èo do právneho dôvodu a vymáhate¾nosti.
(3) Ak dlník spåòal podmienky predlenia pod¾a tohto zákona aj pred 1. januárom 2013 a podmienky predlenia trvajú aj po 1. januári 2013, osoby, ktoré pred
1. januárom 2013 vykonávali funkciu tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu, likvidátora alebo boli zákonným zástupcom dlníka a vykonávali túto
funkciu aj po 1. januári 2013, zodpovedajú za záväzok
zaplati v prospech konkurznej podstaty sumu vo výke dlníkovho zapísaného základného imania, ak nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu do 31. marca
2013..
126. § 207 znie:
§ 207

120. V § 203 poslednej vete sa slovo môe nahrádza
slovami je oprávnený.

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..

121. Za § 203 sa vkladá § 203a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Èl. II

§ 203a
Lehoty
(1) Do plynutia lehoty sa nezapoèítava deò, keï dolo
ku skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty.
(2) Ak posledný deò lehoty pripadne na sobotu, nede¾u alebo sviatok, posledný deò lehoty je najblií nasledujúci pracovný deò.
(3) Lehota je zachovaná, ak je podanie doruèené najneskôr posledný deò lehoty tomu, komu je podanie urèené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania..
122. V § 204 písm. g) sa slová a vzory tlaèív pre súhrnné preh¾ady nahrádzajú slovami a vzory iných
predpísaných tlaèív pod¾a tohto zákona.
123. V § 205 sa za slovo zákon vkladajú slová okrem ustanovení o retrukturalizácii.

Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
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Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z.,
zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona
è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z. a zákona
è. 183/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 88 ods. 1 písm. j) sa vypúajú slová alebo s nimi súvisiace a na konci sa pripájajú tieto slová: ak
osobitný zákon neustanovuje inak,.
2. § 374c znie:
§ 374c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
3. Názov prílohy znie: Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000 Z. z.,
zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z., zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 554/2008 Z. z., zákona è. 84/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z. a zákona
è. 102/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 47 ods. 3 druhá veta znie: Do doruèenia pove-

Strana 2667

renia súdu na vykonanie exekúcie má vak exekútor
nárok iba na odmenu za spísanie návrhu na vykonanie
exekúcie a nárok na náhradu úèelne vynaloených hotových výdavkov..
2. § 141 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak po doruèení draobnej vyhláky podá povinný
opakovaný návrh na odklad exekúcie, ustanovenie § 56
ods. 5 sa nepouije..
3. V § 196 sa za slová zvyuje sa jeho odmena vkladajú slová a náhrady urèené pod¾a tohto zákona.
4. § 203 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, e na majetok
povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné trovy
exekúcie znáa oprávnený a súd bez zbytoèného odkladu na návrh exekútora rozhodne o ich výke..
5. § 241 znie:
§ 241
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..
6. Názov prílohy è. 3 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
Èl. IV
Zákon è. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006 Z. z.,
zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 204/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z.,
zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona è. 285/2009 Z. z., zákona
è. 571/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 52/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 403/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 125/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z. a zákona è. 334/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 12 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak súd zaène konkurzné konanie bez návrhu
pod¾a osobitného predpisu,33a) povauje sa deò vydania
uznesenia súdu o zaèatí konkurzného konania za deò
vzniku platobnej neschopnosti zamestnávate¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) Napríklad § 131 ods. 2 a 4, § 154 ods. 3 zákona è. 7/2005 Z. z.
o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 348/2011 Z. z..
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Èl. V
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 517/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z.,
zákona è. 291/2009 Z. z. a zákona è. 503/2009 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 1 sa vypúajú slová a súvisiacich a na
konci sa vkladá èiarka a slová ak osobitný zákon neustanovuje inak..
2. V § 9 ods. 2 sa vypúajú slová a súvisiacich a za
slová bezpodielového spoluvlastníctva manelov, sa
vkladajú slová ak osobitný zákon neustanovuje
inak,.
Èl. VI
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
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73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z. a zákona
231/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:
c) nebol naòho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zruený konkurz pre
nedostatok majetku..
2. Za § 155i sa vkladá § 155j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 155j
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2012
Ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) v znení úèinnom od
1. januára 2012 sa nepouije pri postupoch zadávania
zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázate¾ne zaèaté do 31. decembra 2011..
Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012 okrem èlánku I bodov 4, 7 a 9, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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349
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 470/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona
è. 450/2002 Z. z., zákona è. 472/2003 Z. z., zákona
è. 546/2004 Z. z., zákona è. 195/2007 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z. a zákona è. 114/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V celom texte zákona sa slová zdravotná nekodnos vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovom bezpeènos v príslunom tvare.
2. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Tento zákon ustanovuje
a) povinnosti prevádzkovate¾a potravinárskeho podniku1)
(ïalej len prevádzkovate¾) v záujme podpory a ochrany zdravia ¾udí a ochrany spotrebite¾a na trhu potravín,1aaa)
b) práva a povinnosti osôb vo vzahu k potravinám,
c) organizáciu, pôsobnos a právomoc orgánov úradnej
kontroly potravín pod¾a osobitných predpisov.1ac).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 1aaa a 1ac znejú:

1) Èl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú veobecné zásady a poiadavky potravinového práva, zriaïuje
Európsky úrad pre bezpeènos potravín a stanovujú postupy
v záleitostiach bezpeènosti potravín (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
1aaa
) Èl. 2 nariadenia (ES) è. 178/2002 v platnom znení.
1ac
) Napríklad nariadenie (ES) è. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) è. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady
z 22. septembra 2003 o sledovate¾nosti a oznaèovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovate¾nosti potravín
a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov
a ktorým sa mení a dopåòa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004
z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004
o úradných kontrolách uskutoèòovaných s cie¾om zabezpeèi overenie dodriavania potravinového a krmivového práva
a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení,
nariadenie Komisie (ES) è. 2073/2005 z 15. novembra 2005
o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338,
22. 12. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (ES)
è. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaruèených tradièných pecialitách z po¾nohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v.
EÚ L 93, 31. 3. 2006), nariadenie Rady (ES) è. 510/2006

z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných oznaèení a oznaèení pôvodu po¾nohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ
L 93, 31. 3. 2006) v platnom znení, nariadenie Rady (ES)
è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299,
16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, oznaèovaní a ochrane zemepisných oznaèení liehovín
a o zruení nariadenia (EHS) è. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39,
13. 2. 2008) v platnom znení..

3. V § 1 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
4. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) potravinou látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, èiastoène spracované alebo nespracované a sú
urèené na ¾udskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, e budú poité ¾uïmi, vrátane nápojov, uvaèiek, vetkých látok vrátane pitnej
vody,1) ktoré sú zámerne pridávané do potravín poèas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných
látok urèených na predaj spotrebite¾om a potravín
na osobitné výivové úèely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske úèely ustanovené
osobitným predpisom,1b)
b) potravinou neznámeho pôvodu potravina, pri ktorej
nemono dokladom preukáza prevádzkovate¾a potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovate¾a potravinárskeho podniku,
c) potravinou na osobitné výivové úèely potravina,
ktorá je pre svoje peciálne zloenie alebo spôsob výroby jednoznaène rozoznate¾ná od potraviny na benú spotrebu, vhodná na uvádzané výivové úèely
a takto umiestòovaná na trh a spåòa osobitné výivové poiadavky:
1. urèitých kategórií ¾udí, ktorých tráviace procesy
alebo metabolizmus sú poruené,
2. urèitých kategórií ¾udí, ktorí sú v peciálnych fyziologických podmienkach a ktorí sú preto schopní získa zvlátny úitok z kontrolovaného poívania urèitých zloiek potravín,
3. zdravých dojèiat a malých detí,
d) kvalitou súhrn urèených vlastností a znakov výrob-
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ku, ktoré mu dávajú schopnos uspokojova konkrétne potreby spotrebite¾a,
e) manipulovaním s potravinou váenie, meranie, plnenie, balenie, oznaèovanie, tlaèenie, ohrievanie,
skladovanie, uchovávanie, doprava, ako aj vykonávanie ïalích èinností, ktoré nemono povaova za
výrobu, umiestnenie na trh alebo poívanie,
f) potravinovým doplnkom výivová látka s významným
biologickým úèinkom, ako sú vitamíny, minerálne
látky, aminokyseliny, pecifické mastné kyseliny
a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby,
g) výivovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi ivín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných
látok s výivovým alebo fyziologickým úèinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestòuje sa na trh
v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúka s prákom, ampulky s tekutinami, f¾aky s dávkovaèom
kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a prákov
navrhnuté tak, aby ich bolo moné bra v odmeraných malých jednotkových mnostvách,
h) dátumom spotreby dátum ukonèujúci monú dobu
pouitia potravín, ktoré z mikrobiologického h¾adiska podliehajú rýchlej skaze a môu po krátkom
èase predstavova bezprostredné nebezpeèenstvo
pre zdravie ¾udí,
i) dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny dátum,
do ktorého si potravina pri správnom skladovaní
uchováva svoje vlastnosti,
j) internetovým predajom predaj potravín alebo výivových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na dia¾ku.1ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ad znie:

1ad) § 9 ods. 1 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích
predpisov..
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styk s potravinami, poiadavky na prídavné látky, arómy a enzýmy do potravín a veobecné postupy na ich
posúdenie a schválenie, mikrobiologické poiadavky
na potraviny, kontaminanty v potravinách, minerálne
vody, pramenité vody a pitnú vodu, veobecné poiadavky na hygienu potravín a epidemiologicky rizikové
èinnosti výroby potravín, ako aj poiadavky na výivové
tvrdenie1d) a zdravotné tvrdenie o potravinách a fortifikáciu potravín ustanovujú osobitné predpisy.1e)
(3) Podrobnosti o poiadavkách pod¾a odseku 2 ustanovia veobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo zdravotníctva).
(4) Poiadavky a postupy pod¾a odsekov 1 a 3 je povinný dodriava kadý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestòuje ich na trh..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

1d) Èl. 2 ods. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výivových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404,
30. 12. 2006) v platnom znení.
1e
) Napríklad nariadenie (ES) è. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) è. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES)
è. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) è. 1234/2007
v platnom znení..

6. V § 4 ods. 1 sa za slovo distribúcie vkladajú slová
vrátane internetového predaja a za slovom zákonom
sa vypúa èiarka a slová potravinovým kódexom.
7. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová potravinovým kódexom a.
8. V § 4 ods. 2 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
9. V § 4 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
10. V § 4 sa vypúajú odseky 3 a 5.

5. § 3 znie:

Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 3.
§ 3

(1) Podrobnosti o poiadavkách na bezpeènos, hygienu, poiadavky na zloenie a kvalitu potravín, zloky, ako aj technologické postupy pouívané pri ich výrobe a poiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich
skupín alebo vetkých potravín, rozsah a spôsob ich
oznaèovania, ich skladovanie, prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek
a ich vyetrovanie a kritériá na posudzovanie malej
prevádzky, strednej prevádzky a ve¾kej prevádzky ustanovia veobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(2) Poiadavky na bezpeènos, zloenie, technologické postupy, balenie, oznaèovanie, skladovanie, prepravu, manipulovanie a vyetrovanie potravín urèených
na osobitné výivové úèely vrátane potravín pre dojèatá
a malé deti, výivových doplnkov, potravín na osobitné
medicínske pouitie, nových potravín okrem geneticky
modifikovaných potravín,1c) potravín oetrených ionizujúcim iarením, materiálov a predmetov urèených na

11. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Prevádzkovate¾ zodpovedá za bezpeènos a kvalitu vyrábaných potravín..
12. V § 5 sa vypúajú odseky 3 a 5.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
13. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Kadý prevádzkovate¾ vrátane prevádzkovate¾a
internetového predaja, okrem prevádzkovate¾ov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi pod¾a osobitného
predpisu7) príslunému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] kadú prevádzkareò
podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva èinnos na
akomko¾vek stupni výroby, spracúvania a distribúcie
potravín na úèely registrácie. Prevádzkovate¾ vrátane
prevádzkovate¾a internetového predaja, okrem prevádzkovate¾ov uvedených v osobitnom predpise,6)
oznámi príslunému orgánu úradnej kontroly potravín
akúko¾vek významnú zmenu èinnosti prevádzkarne
alebo jej uzatvorenie..
14. V § 6 odsek 3 znie:
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(3) Prevádzkovate¾, ktorý umiestòuje potraviny na
trh, môe umiestòova na trh8a)
a) nové potraviny1b) a výivové doplnky so súhlasom
pod¾a osobitného predpisu,8b)
b) potraviny na poèiatoènú výivu dojèiat, dietetické
potraviny na osobitné medicínske úèely, ostatné potraviny na osobitné výivové úèely so súhlasom pod¾a osobitného predpisu,8bb)
c) minerálne vody a pramenité vody dováané z tretích
krajín so súhlasom pod¾a osobitného predpisu,8bb)
d) potraviny s výivovým tvrdením a zdravotným tvrdením pod¾a osobitného predpisu,8c)
e) geneticky modifikované potraviny len so súhlasom
a za podmienok ustanovených ministerstvom
a schválených Európskou komisiou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a, 8b a 8bb znejú:

8a

) Èl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) è. 178/2002 v platnom znení.
) § 13 ods. 4 písm. g) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8bb
) Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..
8b

15. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Kadý, kto uvádza na trh potraviny alebo výivové doplnky prostredníctvom internetového predaja, je
povinný
a) ponúka iba potraviny alebo výivové doplnky, ktoré
spåòajú poiadavky pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov,1e)
b) by registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výivových prípravkoch organizáciou poverenou8b) ministerstvom
zdravotníctva,
c) dodriava hygienu uvádzania na trh,
d) na svojom webovom sídle zverejni:
1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a alebo obchodné meno
a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikaèné èíslo organizácie,
2. názov potraviny alebo výivového doplnku,
3. cenu potraviny alebo výivového doplnku,
4. dodacie podmienky a náklady na dodanie,
5. platobné podmienky,
6. obchodné podmienky..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
16. V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:
a) iné ako bezpeèné,8d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8d znie:

8d) Èl. 14 nariadenia (ES) è. 178/2002 v platnom znení..

17. § 6b vrátane nadpisu znie:
§ 6b
Systém rýchleho varovania a analýza rizika
(1) tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je kontaktným miestom pod¾a osobitného predpisu.8e) Kontaktné miesto spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín a Ústredným kontrolným
a skúobným ústavom po¾nohospodárskym.
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(2) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môu
poveri fyzickú osobu alebo právnickú osobu prípravou
vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverená osoba spolupracuje
s orgánmi úradnej kontroly potravín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8e znie:

8e) Èl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) è. 16/2011 z 10. januára
2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém
rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Ú. v. EÚ L 64,
11. 3. 2011)..

18. V § 7 ods. 1 sa za slovom zákonom vypúa èiarka a slová potravinovým kódexom.
19. V § 7 ods. 2 sa za slovom zákona vypúa èiarka
a slová potravinového kódexu.
20. § 7 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Príjemca zásielky, produktov ivoèíneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste urèenia
je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlási príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky ivoèíneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia, miesto jej urèenia,
krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej mnostvo..
21. V § 7a ods. 1 úvodnej vete sa slová Európskeho
spoloèenstva nahrádzajú slovami Európskej únie.
22. V § 7a ods. 2 sa slová právnymi predpismi Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami právne
záväznými aktmi Európskej únie.
23. Poznámka pod èiarou k odkazu 8ba znie:

8ba) Èl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

24. V § 8 sa vypúa odsek 3.
25. V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová ako aj
o druhy potravín ustanovených potravinovým kódexom,.
26. V § 9 ods. 1 písm. o) sa za slovom omylu vypúa
èiarka a slová ak potravinový kódex neustanovuje
inak.
27. V § 9 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a 5.
28. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová potravín urèených
na osobitné výivové úèely, ustanovených potravinovým kódexom nahrádzajú slovami dietetických potravín na osobitné medicínske úèely.
29. V § 9a odseky 1 a 2 znejú:
(1) Zdruenie,9aa) zväz výrobcov po¾nohospodárskych
výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovate¾ov po¾nohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá v èase podania prihláky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môe prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky poiada o ochranu
oznaèenia pôvodu alebo zemepisného oznaèenia.9aaa)
(2) Pred podaním iadosti o ochranu oznaèenia pôvodu alebo zemepisného oznaèenia musí by pecifikácia
po¾nohospodárskeho výrobku alebo potraviny a tech-
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nická dokumentácia liehovín uchádzajúcich sa o zápis
zemepisného oznaèenia a zavedených zemepisných
oznaèení liehovín9abc) odborne posúdená a odsúhlasená
ministerstvom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9aaa a 9abc znejú:

9aaa) Napríklad nariadenie (ES) è. 510/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) è. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (ES)
è. 1234/2007 v platnom znení.
9abc
) Nariadenie (ES) è. 110/2008 v platnom znení..

30. V § 10 sa vypúa odsek 2 a súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
31. V § 10 písm. d) sa vypúa bodkoèiarka a slová
nezluèite¾nos jednotlivých druhov výrobkov pri skladovaní ustanoví potravinový kódex.
32. V § 10 písm. e) sa vypúajú slová a to pri skladovacích teplotách ustanovených potravinovým kódexom,.
33. V § 12 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo potraviny vkladajú slová vrátane internetového predaja.
34. V § 12 ods. 1 písm. m) sa vypúajú slová ustanovených potravinovým kódexom alebo.
35. V § 12 ods. 1 písmeno n) znie:
n) je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnos oznaèova údajom o ich zloení
a dátume spotreby na výveske na vidite¾nom mieste
v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnos sa
nevzahuje na balené potraviny vo výrobe, èerstvé
ovocie a zeleninu,.
36. V § 12 ods. 1 sa vypúa písmeno o).
Doterajie písmená p) a r) sa oznaèujú ako písmená
o) a p).
37. Poznámka pod èiarou k odkazu 9abf znie:

9abf) Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov..

38. V § 12 ods. 1 písmeno p) znie:
p) je povinný potraviny, ktorých trvanlivos je viac ako
4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je
kratia ako 24 hodín, umiestni oddelene a/alebo
takýto výrobok oznaèi informáciou pre spotrebite¾a
o blíiacom sa ukonèení doby spotreby,.
39. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ¾uïmi
alebo nebezpeèné a predmety urèené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpeènos potravín, znekodni v zariadení pod¾a osobitného
predpisu9abg) na vlastné náklady..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9abg znie:

9abg) § 2 ods. 17 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

40. V § 12 ods. 2 písm. e) sa vypúa èiarka a slová
ak tak ustanovuje potravinový kódex.
41. § 12 odsek 3 znie:
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(3) Podmienky pouívania výivových a zdravotných
tvrdení o potravinách ustanovuje osobitný predpis.9abh).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9abh znie:

9abh)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výivových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006)
v platnom znení..

42. Tretia èas vrátane nadpisu sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9ac sa vypúa.
43. V § 18 ods. 2 sa za slovom zákonom vypúa
èiarka a slová potravinovým kódexom.
44. V § 18 ods. 3 sa slová b) a e) nahrádzajú slovami b) a d) a za slová poverenej výkonom kontroly sa
vkladajú slová alebo k mareniu výkonu úradnej kontroly.
45. V § 18 ods. 5 sa slová Ministerstva dopravy, pôt
a telekomunikácií Slovenskej republiky nahrádzajú
slovami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
46. V § 18 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
47. V § 19 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Orgán úradnej kontroly potravín v rámci svojej
pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej
kontroly10a) potravín prijme opatrenia pod¾a osobitného
predpisu.10b)
(2) Okrem opatrení pod¾a odseku 1 môe orgán úradnej kontroly potravín zakáza pouívanie prístrojov
a zariadení negatívne ovplyvòujúcich bezpeènos
a kvalitu potravín. V osobitných prípadoch, ak potravina môe ma kodlivý úèinok na zdravie ¾udí a nie je
o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej
kontroly potravín uplatòujú princíp prevencie.10c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 10c znejú:

10a) Èl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) è. 882/2004 v platnom znení.
10b
) Èl. 54 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) è. 882/2004 v platnom znení.
10c
) Èl. 7 nariadenia (ES) è. 178/2002 v platnom znení..

48. V § 19 ods. 4 sa za slovom zákona vypúa èiarka a slová potravinového kódexu.
49. V § 20 ods. 3 sa za slovom zákona vypúa èiarka a slová potravinového kódexu.
50. V § 20 ods. 4 sa slovo rozboru nahrádza slovom
analýzy a slovo rozborom sa nahrádza slovom analýzou.
51. V § 20 ods. 8 písmeno a) znie:
a) vstupova v prevádzkovom èase a mimo prevádzkového èasu do priestorov, v ktorých sa preukázate¾ne
zdriavajú osoby a v ktorých sa potraviny vyrábajú,
manipuluje sa s nimi alebo sa umiestòujú na trh,.
52. V § 20 ods. 9 sa slová § 19 ods. 1 písm. a) a d)
nahrádzajú slovami § 19 ods. 2.
53. Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Èl. 54 ods. 2 písm. a) a e) nariadenia (ES) è. 882/2004
v platnom znení..
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54. V § 20 odsek 11 znie:
(11) Opatrenie pod¾a odseku 9 oznámi zamestnanec
orgánu úradnej kontroly potravín ústne príslunému
zodpovednému zamestnancovi prevádzkovate¾a a bezodkladne o òom vyhotoví záznam o úradnej kontrole
potravín..
55. § 20 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak prevádzkovate¾ nesúhlasí s uloeným opatrením, môe proti nemu poda ústne námietky, ktoré
orgán úradnej kontroly potravín uvedie v zázname pod¾a odseku 11 alebo ich môe poda písomne do piatich
pracovných dní. Podané námietky nemajú vo vzahu
k uloeným opatreniam odkladný úèinok. O podaných
námietkach rozhodne vedúci zamestnanec prísluného orgánu úradnej kontroly potravín do piatich pracovných dní odo dòa ich podania. Písomné vyhotovenie
rozhodnutia o námietkach sa doruèuje prevádzkovate¾ovi a je koneèné..
56. V § 21 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
57. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 5 a 6 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

58. V § 21 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
59. V § 21 ods. 2 sa slová v súlade s osobitným predpisom nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu.
60. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
§ 21a
Kontrolu potravín v ozbrojených silách vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v Policajnom
zbore Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky..
61. § 22 znie:
§ 22
(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva riadia
a kontrolujú výkon tátnej správy uskutoèòovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.
(2) Na zabezpeèenie úloh pod¾a odseku 1 ministerstvo
a) vypracúva, aktualizuje a schva¾uje viacroèný národný plán kontroly,14c) ktorý predkladá Európskej komisii,
b) vypracúva a schva¾uje výroènú správu z úradnej
kontroly pod¾a osobitného predpisu,14a) ktorú predkladá Európskej komisii,
c) koordinuje prípravu, aktualizuje a schva¾uje prevádzkový pohotovostný plán pre oblas potravín,14d)
d) zjednocuje postup realizácie programov uskutoèòovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
e) zjednocuje postup na výkon úradnej kontroly potra-
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vín a zabezpeèuje vzájomnú informovanos o výsledkoch kontroly,
f) spolupracuje pri rieení aktuálnych úloh bezpeènosti potravín,
g) koordinuje vyuívanie laboratórnych kapacít na
území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na úèely koncentrácie a vytvárania pecializovaných laboratórnych pracovísk,
h) podporuje vypracúvanie, írenie a pouívanie vnútrotátnych príruèiek správnej hygienickej praxe,14e)
ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré
pod¾a potreby spolupracujú s orgánmi iných èlenských
tátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáha
a spolupracova pri komunikácii medzi príslunými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie iadostí o pomoc.
Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné
èlenské táty o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o vetkých zmenách v týchto orgánoch.17a).
62. V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Orgány tátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestòovaní na
trh
a) potravín ivoèíneho pôvodu,
b) potravín rastlinného pôvodu vrátane èerstvého ovocia, èerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných po¾nohospodárskych produktov v po¾nohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody, nápojov vrátane potravín
s niektorými zlokami ivoèíneho pôvodu, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebite¾skom
balení,
c) geneticky modifikovaných potravín,
d) po¾nohospodárskych produktov a potravín predávaných priamo koneènému spotrebite¾ovi.
(2) Orgány tátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8b) (ïalej len orgán verejného zdravotníctva)
vykonávajú úradnú kontrolu potravín
a) v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane
výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy
hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
b) vo vzahu k epidemiologicky rizikovým èinnostiam
osôb vo výrobe, manipulácii a umiestòovaniu na trh,
c) výivových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do
styku s potravinami, potravín urèených na osobitné
výivové úèely, ako aj detskej výivy a dojèenskej výivy,
d) nových potravín,
e) z h¾adiska pouívania zdrojov ionizujúceho iarenia
na oarovanie potravín a kontroly dodriavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
f) v súvislosti s prídavnými látkami do potravín..
63. V § 23 odsek 6 znie:
(6) Ministerstvo alebo ním poverená fyzická osoba
alebo právnická osoba môe vykona audit tátnej veterinárnej a potravinovej správy. tátna veterinárna
a potravinová správa urèuje dokumentované postupy
úradných kontrol potravín pod¾a tohto zákona a vykonáva transparentným spôsobom a v súlade s osobit-
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ným predpisom vnútorné audity17e) úradných kontrol
potravín uskutoèòovaných regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami..
64. § 23 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Zamestnanec regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci úradnú kontrolu potravín
je oprávnený na základe poverenia, ktoré vydáva tátna veterinárna a potravinová správa, vykonáva úradnú kontrolu aj v územnom obvode17h) inej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17h znie:

17h) § 8 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

65. V § 25 ods. 1 sa za slovo poverujú vkladá slovo
akreditované20).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008
z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie
a doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na
trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ
L 218, 13. 8. 2008)..

66. V § 25 sa vypúajú odseky 6 a 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21d sa vypúa.
67. V § 26 ods. 1 sa slová orgánu úradnej kontroly
potravín nahrádzajú slovami orgánu verejného zdravotníctva alebo príslunej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe.
68. § 26 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových
miestach23a) príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 178/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov..

69. § 28 znie:

§ 28
(1) Orgán úradnej kontroly potravín uloí malému
prevádzkovate¾ovi pokutu do 100 eur, strednému prevádzkovate¾ovi pokutu do 300 eur a ve¾kému prevádzkovate¾ovi pokutu do 500 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a) poruuje zásady správnej výrobnej praxe [§ 30a
ods. 1 písm. g)], povinnosti a poiadavky na hygienu
výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich
umiestòovaní na trh,
b) nezabezpeèuje kolenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatòovania zásad analýzy nebezpeèenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP)
a dodriavania poiadaviek potravinového práva,
c) predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12
ods. 1 písm. f).
(2) Orgán úradnej kontroly potravín uloí malému
prevádzkovate¾ovi pokutu od 100 eur do 10 000 eur,
strednému prevádzkovate¾ovi pokutu od 300 eur do
30 000 eur a ve¾kému prevádzkovate¾ovi pokutu od 500
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eur do 50 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo
osobitnými predpismi1e)
a) nezabezpeèuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
b) pouíva na výrobu potravín zloky, ktoré nespåòajú
kvalitatívne poiadavky,
c) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli pouité nepovolené zloky alebo zakázané zloky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
d) nevedie záznamy o dodávate¾och a odberate¾och
v záujme vysledovate¾nosti potravín,
e) nenahlási vopred príslunému orgánu úradnej kontroly príchod zásielky, miesto jej urèenia, krajinu
pôvodu zásielky, druh zásielky a jej mnostvo pod¾a
§ 7 ods. 3,
f) vyrába, balí alebo umiestòuje na trh potraviny nesprávne oznaèené alebo neoznaèené,
g) umiestòuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú
iné vlastnosti, ako potravina má,
h) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny klamlivo
oznaèené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým
spôsobom,
i) umiestòuje na trh potraviny po uplynutí dátumu
spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
j) umiestòuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespåòajú poiadavky na materiály a predmety urèené na styk
s potravinami,
k) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva pod¾a § 6
ods. 3 písm. a),
l) nezabezpeèí registráciu prevádzkarne vrátane internetového predaja pod¾a § 6,
m) neoznaèuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnos údajom o ich zloení a dátume
spotreby na výveske na vidite¾nom mieste v blízkosti
vystavenej potraviny,
n) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj
zakázaný,9abf)
o) umiestòuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekroèenie najvyieho limitu, a analýzou rizika
bola potvrdená ich zdravotná kodlivos,
p) nesplnil povinnos uloenú v § 12 ods. 4.
(3) Orgán úradnej kontroly potravín uloí malému
prevádzkovate¾ovi pokutu od 500 eur do 50 000 eur,
strednému prevádzkovate¾ovi pokutu od 750 eur
do 75 000 eur a ve¾kému prevádzkovate¾ovi pokutu
od 1 000 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a) pouíva technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným poiadavkám na výrobu potravín,
na manipulovanie s nimi a na ich umiestòovanie na
trh,
b) pouíva do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c) vyrába alebo umiestòuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznaèené pod¾a osobitných predpisov,24a)
d) poruuje zákaz klamlivého oznaèenia potravín alebo
ich klamlivej reklamy,
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e) pouíva oznaèenie pôvodu alebo zemepisné oznaèenie, alebo oznaèenie zaruèenej tradiènej peciality.
(4) Orgán úradnej kontroly potravín uloí malému
prevádzkovate¾ovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur,
strednému prevádzkovate¾ovi pokutu od 2 000 eur
do 150 000 eur a ve¾kému prevádzkovate¾ovi pokutu
od 3 000 eur do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny, ktoré nie
sú bezpeèné, sú zdraviu kodlivé a nevhodné na ¾udskú spotrebu alebo sú skazené,
b) pouíva na výrobu potravín zloky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
c) umiestòuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zloiek neznámeho pôvodu,
d) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny bez oznaèenia ich alergénnych zloiek, ak ich obsahujú,
e) pouíva pri výrobe potravín vodu, ktorá nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu,1ab)
f) vyrába alebo umiestòuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. e)],
g) sauje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín
tým, e zamestnancom orgánu úradnej kontroly
bráni vykonáva èinnosti uvedené v § 18 a 20 alebo
v urèenej lehote nevykoná nimi uloené opatrenia,
alebo nedodriava záväzné pokyny orgánov úradnej
kontroly, nezabezpeèí stiahnutie potravín z obehu,
ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h) ohrozí alebo pokodí zdravie ¾udí.
(5) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré bola pokuta uloená pod¾a odsekov 1 a 3, orgán úradnej kontroly
potravín uloí pokutu a do dvojnásobku výky súm
uvedených v odsekoch 1 a 3.
(6) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré bola pokuta uloená pod¾a odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín
uloí pokutu od 500 000 eur do 2 000 000 eur.
(7) Orgán úradnej kontroly potravín pri urèení výky
pokuty prihliada na závanos, trvanie, následky protiprávneho konania, minulos prevádzkovate¾a24b) a na
to, èi ide o opakované protiprávne konanie.
(8) V blokovom konaní mono uloi pod¾a odseku 1
pokutu do 500 eur, pod¾a odseku 2 do 750 eur, pod¾a
odseku 3 do 1 500 eur a pod¾a odseku 4 do 3 000 eur.
(9) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï orgán úradnej kontroly potravín zistil poruenie povinnosti, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti.
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(13) Ak sa prevádzkovate¾ dopustí do jedného roka od
uloenia opatrenia pod¾a § 19 nedodrania toho istého
ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov1e)
alebo nesplní uloené opatrenia, orgán úradnej kontroly
potravín mu uloí pokutu pod¾a odsekov 1 a 4.
(14) Ak bol prevádzkovate¾ potravinárskeho podniku
za konanie uvedené v odsekoch 1 a 4 postihnutý pod¾a
iného predpisu, nemôe mu orgán úradnej kontroly potravín uloi pokutu pod¾a tohto zákona..
70. V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:
a) sauje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín
alebo v urèenej lehote nevykoná uloené opatrenia,.
71. Nadpis siedmej èasti sa umiestòuje nad § 29a.
72. § 29a znie:
§ 29a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
73. V § 30 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 1 a 3.
74. V § 30 ods. 2 sa za slovo potravín vkladá èiarka
a vypúajú slová pod¾a potravinového kódexu.
75. V § 30a sa vypúajú odseky 1 a 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 3.
76. V § 31 ods. 3 sa za slovo potravín vkladajú slová
o uloených opatreniach.
77. Za § 31a sa vkladá § 31aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 31aa
Prechodné ustanovenie k úprave úèinnej
od 1. novembra 2011
(1) Ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a úèinné a do prijatia veobecne záväzných právnych predpisov v prísluných oblastiach najneskôr do
31. decembra 2012.
(2) Konania krajskej veterinárnej a potravinovej
správy zaèaté a právoplatne neskonèené do 31. októbra
2011 dokonèí regionálna veterinárna a potravinová
správa v sídle kraja.
(3) Ustanovenia zákona úèinného do 31. októbra
2011 sa vzahujú na tabakové výrobky do 30. novembra 2011..
78. Za § 31d sa vkladá § 31e, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(10) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(11) Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
(12) Orgán úradnej kontroly potravín môe popri uloených opatreniach pod¾a § 19 uloi aj pokutu pod¾a
odsekov 1 a 4.

§ 31e
Zruovacie ustanovenie úèinné od 1. novembra 2011
Zruuje sa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 99/2004 Z. z. o postupoch
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a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpeènosti
spotrebite¾ov..
79. Príloha è. 2 znie:

Príloha è. 2
k zákonu è. 152/1995 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíení druhu, ku ktorému potraviny patria
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení smernice Rady 91/238/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 10), smernice Rady 92/11/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
2. Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutriènom oznaèovaní potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), smernice Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
3. Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov
v oznaèení urèitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 96/21/ES z 29. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3),
smernice Komisie 2004/77/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov
èlenských tátov týkajúcich sa oznaèovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
15/zv. 5) v znení smernice Komisie 2001/101/ES z 26. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6),
Aktu o podmienkach pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky,
Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej
republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice
Rady 2006/107/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Komisie 2006/142/ES z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006), smernice Komisie 2007/68/ES z 27. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 310,
28. 11. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354,
31. 12. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354,
31. 12. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188,
18. 7. 2009)..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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350
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona è. 94/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 120/2010 Z. z. a zákona è. 145/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:
b) podmienky výkonu tátnej správy, podmienky výkonu tátneho dozoru a pôsobnos Úradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky (ïalej len úrad)
1. v oblasti jadrovej bezpeènosti jadrových zariadení,
2. pri mierovom vyuívaní jadrovej energie,
3. pri preprave rádioaktívneho materiálu,
4. pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, jadrových materiálov, vyhoretého jadrového paliva,
5. pri fyzickej ochrane pri preprave rádioaktívneho
materiálu a
6. pri havarijnom plánovaní,.
2. V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:
e) podmienky sústavného zvyovania úrovne jadrovej
bezpeènosti aj za splnenia podmienok pod¾a osobitných predpisov,1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z. o základných bezpeènostných poiadavkách na ochranu zdravia
pracovníkov a obyvate¾ov pred ionizujúcim iarením.
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

3. V § 1 ods. 1 písmeno j) znie:
j) priestupky a iné správne delikty na úseku jadrového
dozoru..
4. V § 2 písmená e) a f) znejú:
e) jadrovou bezpeènosou technický stav a spôsobilos
jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia
ako aj schopnos ich obsluhy zabráni nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho
iarenia do pracovného prostredia alebo do ivotného prostredia a schopnos predchádza udalostiam
a zmieròova následky udalostí v jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov,
f) jadrovým zariadením, okrem siedmej èasti tohto zákona, súbor civilných stavebných objektov a nevy-

hnutných technologických zariadení v projektom
urèenej konfigurácii, urèených na
1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súèasou je jadrový
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú vyuíva, vyuívajú alebo vyuívali riadenú tiepnu reazovú reakciu,
2. nakladanie s jadrovými materiálmi s mnostvom
väèím ako jeden efektívny kg1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál pouíva ako tieniaci materiál na rádioaktívne iarièe,1ac) zariadení na
úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1ab a 1ac znejú:

1ab) Èl. 2 ods. 13 nariadenia Komisie (Euratom) è. 302/2005
z 8. februára 2005 o uplatòovaní systému záruk Euratomu
(Ú. v. EÚ L 54, 28. 2. 2005).
1ac
) Tabu¾ka è. 1 prílohy è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. l) zákona è. 355/2007 Z. z..

5. V § 2 písm. h) druhý bod znie:
2. s rádioaktívnymi odpadmi zber, triedenie, skladovanie,
spracovanie, úprava, manipulácia a ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrového zariadenia, intitucionálnych rádioaktívnych odpadov,1ad) opustených iarièov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu,
nepouívaných rádioaktívnych iarièov, ak tieto èinnosti prebiehajú v jednom zariadení súèasne s èinnosami s rádioaktívnymi odpadmi z jadrových zariadení,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ad znie:

1ad) § 2 ods. 2 písm. t) zákona è. 355/2007 Z. z..

6. V § 2 písmeno i) znie:
i) prepravou rádioaktívneho materiálu èinnosti spojené s naloením jadrového materiálu, rádioaktívneho
odpadu z jadrového zariadenia, vyhoretého jadrového paliva, intitucionálnych rádioaktívnych odpadov, opustených iarièov, rádioaktívnych odpadov
neznámeho pôvodu a nepouívaných rádioaktívnych iarièov v mieste nakládky, ich prepravou a vyloením v mieste urèenia, ktoré sú realizované
v rámci jadrového zariadenia alebo medzi jednotlivými jadrovými zariadeniami,.
7. V § 2 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
m) systémom manaérstva kvality vytvorenie a zdokumentovanie organizaènej truktúry, postupov
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a zdrojov na zabezpeèovanie kvality jadrových zariadení s cie¾om dosiahnu potrebnú úroveò jadrovej
bezpeènosti a zabezpeèi, e iné poiadavky sa neberú do úvahy oddelene od poiadaviek jadrovej bezpeènosti, aby sa vylúèil ich moný negatívny vplyv
na jadrovú bezpeènos,.
Doterajie písmená m) a v) sa oznaèujú ako písmená
n) a w).
8. V § 2 písmeno o) znie:
o) ukladaním rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého
jadrového paliva trvalé umiestnenie rádioaktívneho
odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva do úloiska rádioaktívneho odpadu alebo do úloiska vyhoretého jadrového paliva bez úmyslu ho následne vybera,.
9. § 2 sa dopåòa písmenom x), ktoré znie:
x) kultúrou bezpeènosti postoje a zásady správania sa
drite¾a povolenia a jeho zamestnancov schválené
tatutárnym orgánom a pochopené a podporované
vetkými zamestnancami, ktoré zabezpeèia prioritu
jadrovej bezpeènosti nad vetkým ostatným..
10. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Vyuívanie jadrovej energie je moné len na mierové úèely a v súlade s národnými stratégiami, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná,1b) a v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie..
11. V § 3 odsek 4 znie:
(4) Pri vyuívaní jadrovej energie musí by prednostne kladený dôraz na bezpeènostné aspekty pred vetkými ostatnými aspektmi takýchto èinností. Prístup
k bezpeènostným aspektom sa odstupòuje pod¾a typu
jadrového zariadenia, inventára jadrových materiálov,
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva
a èinností, ktoré sa na nich vykonávajú..
12. V § 3 ods. 9 sa slová zaloená alebo zriadená nahrádzajú slovami zaloená, zriadená alebo poverená.
13. V § 3 odsek 14 znie:
(14) Za dokumentáciu obsahujúcu citlivé informácie sa povauje dokumentácia, ktorej zverejnenie by sa
mohlo poui na naplánovanie a vykonanie èinností
s cie¾om spôsobi naruenie alebo znièenie jadrového
zariadenia a tým nepriaznivo ovplyvni bezpeènos
verejnosti3b) a spôsobi ekologickú alebo ekonomickú
kodu. Táto dokumentácia sa nezverejòuje pod¾a osobitného predpisu.3c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

3b

) Èl. 4 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, úèasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti
v záleitostiach ivotného prostredia (oznámenie è. 43/2006
Z. z.).
3c
) § 11 ods. 1 písm. h) zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona è. 145/2010
Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 3d sa vypúa.
14. § 3 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Dokumentáciou obsahujúcou citlivé informácie sa rozumie dokumentácia uvedená v prílohe è. 1
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bode A písm. c), bode B písm. a), b), i), m), bode C písm.
a), d), i), j), s), w) a prílohe è. 2 bode A písm. b), bode B
písm. b)..
15. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
a) vykonáva tátny dozor nad jadrovou bezpeènosou
jadrových zariadení tak, aby verejnos a medzinárodné spoloèenstvo boli uistené, e jadrová bezpeènos vo vetkých aspektoch vyuívania jadrovej
energie má náleitú prioritu,.
16. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami l) a o), ktoré
znejú:
l) hodnotí s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky jedenkrát za desa rokov výkon tátneho dozoru a svoje èinnosti s cie¾om zvyova jadrovú bezpeènos jadrových zariadení,
m) pozýva misie na medzinárodné partnerské posúdenie výkonu tátneho dozoru nad jadrovou bezpeènosou pod¾a písmena l) a ich výsledky oznamuje
èlenským tátom a Európskej komisii,
n) predkladá s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a drite¾mi povolenia Európskej
komisii správu o vykonávaní právne záväzného
aktu Európskej únie uvedeného v prílohe è. 4 tvrtom bode, prvýkrát najneskôr do 22. júla 2014 a následne kadé tri roky, prièom vyuíva posudzovací
proces pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,7a) dotknuté ministerstvá
a ostatné ústredné orgány tátnej správy sú na iados úradu povinné poskytnú potrebnú súèinnos
na vypracovanie tejto správy,
o) udriava a zdokona¾uje výkon tátneho dozoru nad
jadrovou bezpeènosou na základe prevádzkových
skúseností, poznatkov získaných z analýz bezpeènosti prevádzkovaných jadrových zariadení, vývoja
technológií a výsledkov výskumu v oblasti jadrovej
bezpeènosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) Dohovor o jadrovej bezpeènosti (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 163/1997 Z. z.)..

17. V § 4 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slovo
systému vkladá slovo manaérstva.
18. V § 4 ods. 2 písm. a) bode 13 sa slová písm. u)
nahrádzajú slovami písm. v).
19. V § 4 ods. 2 písm. f) druhom bode sa slová
písm. u) nahrádzajú slovami písm. v).
20. V § 4 ods. 2 písm. g) druhom bode sa slová
písm. u) alebo písm. v) nahrádzajú slovami písm. v)
alebo písm. w).
21. V § 4 ods. 3 písm. a) sa slovo zabezpeèovania
nahrádza slovom manaérstva.
22. V § 4 ods. 3 písm. i) sa za slovo systému vkladá
slovo manaérstva.
23. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Nariadenie Rady (ES) è. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa
stanovuje reim Spoloèenstva na kontrolu vývozu, prepravy,
sprostredkovania a tranzitu poloiek s dvojakým pouitím
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 134, 29. 5. 2009)..
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24. V § 7 ods. 4 sa za slovo systému vkladá slovo
manaérstva.
25. V § 8 ods. 2 sa slová ods. 2 a 7 nahrádzajú slovami ods. 2 písm. e) a f).
26. V § 10 ods. 1 písmeno f) znie:
f) dodriava technické, organizaèné, personálne, finanèné a administratívne poiadavky ustanovené
týmto zákonom, ako aj oznamovacie povinnosti voèi
úradu,.
27. V § 10 ods. 1 sa vypúa písmeno j).
Doterajie písmená k) a r) sa oznaèujú ako písmená j)
a q).
28. V § 10 ods. 1 písm. j) sa slová písm. v) nahrádzajú slovami písm. w).
29. V § 10 ods. 1 písm. k) sa slová písm. u) nahrádzajú slovami písm. v).
30. V § 10 ods. 1 písmeno l) znie:
l) informova verejnos prostredníctvom svojho webového sídla, tlaèe alebo iným verejnosti prístupným
spôsobom vdy k 30. aprílu o stave jadrovej bezpeènosti jadrových zariadení za uplynulý kalendárny
rok,.
31. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenami r) a t), ktoré
znejú:
r) zabezpeèi systematickú analýzu prevádzkových
udalostí a skúseností, vývoja medzinárodných bezpeènostných tandardov a nových vedomostí získaných prostredníctvom výskumu a vývoja a tieto pouíva na zlepovanie bezpeènosti svojho jadrového
zariadenia a svojej èinnosti,
s) zabezpeèi, aby pred prijatím opatrenia vo vzahu
k jadrovej bezpeènosti bola vykonaná analýza a konzultácia s odborníkmi z príslunej oblasti, ktorí sa
nepodie¾ali na tvorbe opatrenia alebo analýzy
k nemu, tak, aby boli opatrenia kvalifikované a aby
boli zoh¾adnené vetky bezpeènostné aspekty navrhovaného opatrenia,
t) bezodkladne informova úrad o takých vnútorných
opatreniach, ktoré majú vplyv na povolené èinnosti
a ich realizácia môe ovplyvni jadrovú bezpeènos,
ako aj o preruení èinností, ktoré sú opísané v dokumentácii k povoleniu a o dôvodoch takéhoto preruenia..
32. Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) Èl. 41 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 84, 30. 3. 2010).
Nariadenie Rady (Euratom) è. 2587/1999 zo dòa 2. decembra
1999, ktorým sa vymedzujú investièné projekty, ktoré treba
oznamova Komisii v súlade s èlánkom 41 Zmluvy o zaloení
Európskeho spoloèenstva pre atómovú energiu (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2; Ú. v. ES L 315, 9.12. 1999).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1209/2000 zo dòa 8. júna 2000
o podávaní oznámení pod¾a èlánku 41 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva pre atómovú energiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2; Ú. v. ES L 138, 9. 6. 2000) v platnom znení..

33. § 20 vrátane nadpisu znie:
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§ 20
Vyraïovanie
(1) Drite¾ povolenia na prevádzku je povinný po
ukonèení prevádzky jadrového zariadenia zabezpeèi
vyraïovanie. Drite¾ povolenia na etapu vyraïovania
zodpovedá za vyraïovanie.
(2) Drite¾ povolenia na prevádzku je povinný pred
plánovaným odstavením jadrového zariadenia na úèel
ukonèenia prevádzky predloi úradu koncepèný plán
vyraïovania pod¾a aktuálnych poznatkov k momentu
odstavenia jadrového zariadenia.
(3) Úrad vydá povolenie na etapu vyraïovania na
základe písomnej iadosti doloenej dokumentáciou
uvedenou v prílohe è. 1 bode D.
(4) Ak vyraïovanie vyaduje výstavbu a vyuívanie
nových technologických celkov na území vymedzenom
hranicami vyraïovaného jadrového zariadenia, platia
pre predkladanie, posudzovanie a schva¾ovanie dokumentácie primerane poiadavky pod¾a § 18 a 19.
(5) Vyòa jadrové zariadenie, jeho územie alebo ich
èasti z pôsobnosti tohto zákona na základe písomnej
iadosti drite¾a povolenia na etapu vyraïovania doloenej dokumentáciou uvedenou v prílohe è. 1 bode F je
moné na
a) neobmedzené vyuitie, ak sú splnené kritériá pod¾a
osobitných prepisov,1aa) alebo
b) obmedzené vyuitie, ak sú zabezpeèené intitucionálne opatrenia.
(6) Drite¾ povolenia na prevádzku je povinný vytvori evidenciu informácií potrebných na bezpeèné vyraïovanie a tieto informácie vyuíva pri prechode jadrového zariadenia z prevádzky do etapy vyraïovania
a poèas celého vyraïovania; tieto informácie je povinný
uchováva aj po skonèení vyraïovania.
(7) Drite¾ povolenia na prevádzku je povinný plni
povinnosti uvedené v odseku 6, ak k jadrovému zariadeniu, ktoré prevádzkoval, získa povolenie na etapu vyraïovania. Ak získa povolenie na etapu vyraïovania
iná osoba ako drite¾ povolenia na prevádzku, je povinný plni povinnosti uvedené v odseku 6 drite¾ povolenia na etapu vyraïovania na základe zmluvy uzavretej
s drite¾om povolenia na prevádzku a ten je povinný takúto zmluvu uzavrie.
(8) Drite¾ povolenia na prevádzku je povinný pred
prechodom tohto jadrového zariadenia do etapy vyraïovania vyviez vyhoreté jadrové palivo do jadrového
zariadenia urèeného na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom.
(9) Drite¾ povolenia na prevádzku je povinný naklada s rádioaktívnymi odpadmi poèas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a poèas jeho prevádzky
tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému nahromadeniu rádioaktívnych odpadov a je povinný zabezpeèi
do ukonèenia prevádzky jadrového zariadenia spracovanie rádioaktívnych odpadov do pevnej formy.
(10) Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie uvedenej v prílohe è. 1 bodoch D
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a F ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá úrad..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 sa vypúa.
34. V nadpise iestej èasti sa slovo zabezpeèovanie
nahrádza slovami systém manaérstva.
35. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Jadrová bezpeènos
(1) Drite¾ povolenia zodpovedá za splnenie poiadaviek na jadrovú bezpeènos. Tejto zodpovednosti sa nemôe zbavi.
(2) Drite¾ povolenia je povinný
a) udriava finanèné zdroje a ¾udské zdroje na zabezpeèenie jadrovej bezpeènosti, vrátane vhodných pracovných podmienok a nevyhnutnej ininierskej
a technickej podpornej èinnosti vo vetkých oblastiach súvisiacich s jadrovou bezpeènosou,
b) plni oznamovacie povinnosti vo vzahu k úradu,
ako aj nepretrite plni a pravidelne vyhodnocova
poiadavky na jadrovú bezpeènos na úèel zvyovania jadrovej bezpeènosti na najvyiu rozumne dosiahnute¾nú úroveò pri uplatòovaní kultúry bezpeènosti,
c) pri hodnotení bezpeènosti prevádzky jadrového zariadenia, ako aj pri hodnotení zmien jadrového zariadenia vychádza z predprevádzkovej bezpeènostnej správy a z príslunej dokumentácie pod¾a príloh
è. 1 a 2 a túto neodkladne aktualizova v súlade
s realizovanými zmenami,
d) bezpeènostným aspektom venova prednostnú pozornos pred vetkými ostatnými aspektmi povolenej èinnosti,
e) poèas prevádzky a poèas etapy vyraïovania jadrového zariadenia zvyova jadrovú bezpeènos na najvyiu rozumne dosiahnute¾nú úroveò a vykonáva
pravidelné, komplexné a systematické hodnotenie
jadrovej bezpeènosti s prihliadnutím na aktuálny
stav poznatkov v oblasti hodnotenia jadrovej bezpeènosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a na elimináciu ich výskytu v budúcnosti,
f) vykonáva hodnotenie jadrovej bezpeènosti pod¾a
písmena e) v intervaloch a v rozsahu ustanovenom
veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý
vydá úrad,
g) na vykonávanie èinností na jadrovom zariadení, a to
na obsluhu, údrbu, kontrolu a skúky vybraných
zariadení vyda a dodriava prevádzkové predpisy,
ktoré musia by v súlade s podmienkami povolenia;
drite¾ povolenia je povinný prevádzkové predpisy
aktualizova pod¾a stavu jadrového zariadenia,
h) realizova zmeny na jadrovom zariadení uvedené
v § 2 písm. v) po vydaní súhlasu úradu a v prípadoch
uvedených v osobitných predpisoch21) aj po stanovisku Európskej komisie,
i) realizova zmeny na jadrovom zariadení uvedené
v § 2 písm. w) len po ich predchádzajúcom ohlásení
úradu a po posúdení úradom pod¾a § 4 ods. 2
písm. g) druhého bodu,
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j) vies samostatnú evidenciu o zmenách na jadrovom
zariadení pod¾a § 2 písm. v) alebo w),
k) vytvori systém riadenia doèasných a trvalých zmien
tak, aby
1. zmeny boli riadne navrhnuté, preskúmané, kontrolované a zavedené po zoh¾adnení povinnosti
pod¾a § 10 ods. 1 písm. s) a
2. pri realizácii týchto zmien boli splnené poiadavky na jadrovú bezpeènos,
l) vykonáva zmeny tak, aby poèet doèasných zmien
uskutoènených súèasne bol udriavaný na najniej
monej úrovni,
m) vykona
1. pre kadú zmenu predbené hodnotenie jej vplyvu na jadrovú bezpeènos,
2. následné úplné hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpeènos; následné hodnotenie nie je potrebné vykona, ak predbené hodnotenie preukáe, e zmena nemá iadny vplyv na jadrovú
bezpeènos,
3. hodnotenie zmeny v príslunej dokumentácii,
n) vytvori systém, ktorý umoní zamestnancom nahlási a podáva správy o udalostiach s potenciálnym
vplyvom na jadrovú bezpeènos, a ktorý tie poaduje od zamestnancov hlásenie vetkých udalostí,
umoní a motivuje zamestnancov podáva príslunej úrovni riadenia správy o vetkých udalostiach
s potenciálnym vplyvom na jadrovú bezpeènos,
o) vyhodnocova prevádzkové skúsenosti na úèel identifikácie skrytého naruenia úrovne jadrovej bezpeènosti alebo potenciálnych prekurzorov a moných
trendov k zniovaniu jadrovej bezpeènosti alebo bezpeènostných rezerv,
p) zabezpeèi zisovanie príèin prevádzkových udalostí
a vyhodnocovanie prevádzkových skúseností vrátane príslunej kvalifikácie zamestnancov,
q) vytvori systém na vyhodnocovanie a uchovávanie
informácií týkajúcich sa spätnej väzby z prevádzkových skúseností tak, aby zamestnanci zodpovední
za spätnú väzbu mohli kedyko¾vek jednoducho tieto
informácie vyh¾adáva a vyhodnocova,
r) pravidelne vyhodnocova a zdokumentova úèinnos
zavedeného systému spätnej väzby na úèel splnenia
cie¾ov pod¾a písmena q) na základe ukazovate¾ov
a kritérií urèených drite¾om povolenia alebo nezávislou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
s) udriava primeraný kontakt s právnickými osobami
a fyzickými osobami, ktoré sa podie¾ali na projektovaní a výstavbe jadrového zariadenia s cie¾om poskytnutia spätnej informácie o prevádzkových skúsenostiach a získania odbornej pomoci v prípade
prevádzkových udalostí.
(3) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 sa vzahujú na drite¾a povolenia vydaného pod¾a § 5 ods. 3 písm. b) a d)
pre vetky druhy jadrových zariadení, ako aj na drite¾a
povolenia pod¾a § 5 ods. 3 písm. e) primerane tak, ako
to umoòuje rozsah a obsah povolenia.
(4) Drite¾ povolenia je povinný na úèel zvyovania
úrovne jadrovej bezpeènosti pouíva pravdepodobnostné hodnotenie jadrovej bezpeènosti, ktoré je zamerané na identifikáciu, kvantifikáciu, kvalifikáciu
a zhodnotenie aiskových ukazovate¾ov a aspektov
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jadrovej bezpeènosti a ich vzájomného pôsobenia, prièom je nevyhnutné zoh¾adni parametre, rozsah vhodnosti a objektívne obmedzenia pravdepodobnostného
hodnotenia v závislosti od druhu jadrového zariadenia.
(5) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví
a) podrobnosti o technických, organizaèných, administratívnych, finanèných a personálnych poiadavkách na
jadrovú bezpeènos jadrových zariadení pri ich umiestòovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky,
prevádzke, vyraïovaní a uzatvorení úloiska,
b) kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do
bezpeènostných tried,
c) podrobnosti o hodnotení rozsahu, obsahu a vplyvov zmien,
d) podrobnosti o vyhodnocovaní, dokumentovaní, rozsahu spätnej väzby,
e) rozsah a obsah pravdepodobnostného hodnotenia
jadrovej bezpeènosti, ukazovatele a parametre jadrovej bezpeènosti ním sledované..
36. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Systém manaérstva kvality
(1) iadate¾ o súhlas alebo iadate¾ o povolenie a drite¾
súhlasu alebo drite¾ povolenia na èinnosti pod¾a § 5
ods. 2 a ods. 3 písm. a) a g), j) a k) je povinný vytvori, zdokumentova, zavies, udriava a preskúmava systém
manaérstva kvality, dodriava dokumentáciu systému
manaérstva kvality, ako aj zlepova jeho efektívnos, a to
aj vtedy, ak tieto èinnosti vykonáva pre iadate¾a o povolenie alebo pre drite¾a povolenia tretia osoba.
(2) iadate¾ o povolenie a drite¾ povolenia je povinný
urèi a dodriava poiadavky na kvalitu jadrových zariadení a vybraných zariadení v oblasti vyuívania jadrovej energie vrátane dodávok zariadení a sluieb, kategorizáciu vybraných zariadení do bezpeènostných tried.
(3) Poiadavky na kvalitu pod¾a odseku 2 urèujú záväzné technické parametre ovplyvòujúce jadrovú bezpeènos, interval a spôsob ich kontroly, odolnos voèi
prevádzkovým médiám, pracovnému prostrediu a vnútorným vplyvom a vonkajím vplyvom.
(4) Poiadavky na kvalitu pod¾a odseku 2 musia zodpoveda významu zariadení a významu èinností z h¾adiska jadrovej bezpeènosti.
(5) iadate¾ o povolenie a drite¾ povolenia je povinný
zabezpeèi finanèné, technické a ¾udské zdroje na vytvorenie a udranie systému manaérstva kvality, prièom tieto zdroje musia by v súlade so zdrojmi na zabezpeèenie jadrovej bezpeènosti.
(6) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví podrobnosti o poiadavkách na
a) rozsah, obsah, hierarchiu, truktúru a preskúmavanie systému manaérstva kvality iadate¾a o povolenie a drite¾a povolenia,
b) rozsah, obsah, hierarchiu a truktúru jeho dokumentácie,
c) zabezpeèenie kvality jadrových zariadení,
d) zabezpeèenie kvality vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schva¾ovania..
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37. V § 27 ods. 4 písmeno e) znie:
e) na základe výsledkov analýz príèin prevádzkových
udalostí a udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov, sformulova závery, zvái dobrú prax v danej oblasti a bezodkladne prija nápravné opatrenia
s cie¾om zabráni opakovaniu udalosti a rozvoju
podmienok zniujúcich jadrovú bezpeènos; o výsledkoch analýz a nápravných opatreniach je drite¾
povolenia povinný preukázate¾ne pouèi svojich zamestnancov,.
38. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Havarijné plány musia zoh¾adòova nehody alebo havárie vrátane menej pravdepodobných havárií
s ve¾mi ványmi vplyvmi na zdravie alebo majetok obyvate¾stva a ivotné prostredie v oblasti ohrozenia, ktoré
vyadujú zavedenie opatrení na prekonanie alebo
zmiernenie následkov nehôd alebo havárií na území
alebo mimo územia jadrového zariadenia alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov vrátane princípov koordinácie èinností orgánov alebo právnických osôb zúèastnených na prekonávaní alebo zmieròovaní
následkov nehôd alebo havárií..
Doterajie odseky 3 a 21 sa oznaèujú ako odseky 4
a 22.
39. V § 28 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
40. V § 28 ods. 12 sa slová odseku 4 nahrádzajú
slovami odseku 5 a slová písm. u) sa nahrádzajú
slovami písm. v).
41. V § 28 odseky 13 a 16 znejú:
(13) Havarijný plán pod¾a odseku 2
a) písm. a) a b) schva¾uje úrad,
b) písm. c) schva¾uje Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky,
c) písm. d) schva¾uje Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(14) iadate¾ o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov, pred predloením havarijných
plánov spracovaných pod¾a odseku 2 písm. d) na posúdenie úradom, poiada o vyjadrenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(15) Drite¾ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je povinný oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky harmonogram prepravy najneskôr 10 dní
pred uskutoènením prepravy rádioaktívnych materiálov.
(16) Schválené havarijné plány a schválené ve¾kosti
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením sú záväzné pre
orgány tátnej správy, obce, ako aj pre fyzické osoby
a právnické osoby dotknuté havarijným plánom..
42. V § 31 sa odsek 11 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) vyadova informácie preukazujúce plnenie povinností pod¾a § 23 ods. 2 písm. a)..
43. Nadpis nad § 34 znie:
Priestupky a iné správne delikty.
44. V § 34a ods. 4 písm. b) sa slovo druhého nahrádza slovom tretieho.
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45. V § 34a ods. 4 písm. c) sa slovo tretieho nahrádza slovom tvrtého.

51. V prílohe è. 1 bode B písm. g) sa za slovo systému vkladá slovo manaérstva.

46. V § 34a ods. 4 písm. e) sa slovo tretieho nahrádza slovom tvrtého.

52. V prílohe è. 1 bode C písm. f) sa za slovo systému vkladá slovo manaérstva.

47. V § 34a ods. 5 písm. b) sa slová druhého a tvrtého nahrádzajú slovami tretieho a tvrtého.

53. V prílohe è. 1 bode D písm. b) sa za slovo systému vkladá slovo manaérstva.

48. § 36 znie:

54. V prílohe è. 1 bode E písm. h) sa za slovo systému vkladá slovo manaérstva.

§ 36
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4..
49. Za § 37ba sa vkladá § 37bb, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 37bb
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. novembra 2011
(1) Dokumentácia systému kvality schválená úradom pred 1. novembrom 2011 sa povauje za dokumentáciu systému manaérstva kvality schválenú pod¾a predpisu úèinného od 1. novembra 2011.
(2) Poiadavky na kvalitu jadrových zariadení a poiadavky na kvalitu vybraných zariadení schválené
úradom pred 1. novembrom 2011 sa povaujú za
schválené pod¾a predpisu úèinného od 1. novembra
2011.
(3) Ak je potrebné dokumentáciu pod¾a odseku 1
alebo poiadavky pod¾a odseku 2 zmeni, drite¾ povolenia predkladá úradu na schválenie návrhy zmien
pod¾a predpisu úèinného od 1. novembra 2011..

55. V prílohe è. 1 bod F znie:
F. Dokumentácia potrebná k písomnej iadosti o súhlas na vyòatie jadrového zariadenia z pôsobnosti
tohto zákona:
a) koneèný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a vetkých prác vykonaných
poèas vyraïovania,
b) súhrnné údaje o mnostve a aktivite uloených
alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o mnostve rádioaktívnych odpadov z vyraïovania a materiálov uvo¾nených do ivotného
prostredia,
c) zoznam údajov, ktoré sa budú uchováva po
skonèení vyraïovania s uvedením èasu uchovávania,
d) závereèné hodnotenie radiaènej situácie objektov
a územia,
e) intitucionálne opatrenia na obmedzené vyuitie
objektov a územia,
f) zmluva pod¾a § 20 ods. 7, ak si to okolnosti vyadujú..
56. V prílohe è. 2 bode A písm. e) treom bode sa slovo
kvality nahrádza slovami manaérstva kvality.
57. Nadpis prílohy è. 4 znie:

50. § 37c znie:

Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie

§ 37c
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným
aktom Európskej únie v oblasti technických noriem
a technických predpisov.46).
Poznámka pod èiarou k odkazu 46 znie:

46) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení..

58. Príloha è. 4 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaïuje rámec Spoloèenstva pre jadrovú bezpeènos jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2. 7. 2009)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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351
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o elektronických komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky na poskytovanie elektronických komunikaèných sietí a elektronických komunikaèných
sluieb,
b) podmienky na pouívanie rádiových zariadení,
c) reguláciu elektronických komunikácií,
d) práva a povinnosti podnikov a uívate¾ov elektronických komunikaèných sietí a elektronických komunikaèných sluieb,
e) ochranu elektronických komunikaèných sietí a elektronických komunikaèných sluieb,
f) efektívne vyuívanie frekvenèného spektra a èísel,
g) oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnute¾nostiam
v súvislosti so zriaïovaním a prevádzkovaním elektronických komunikaèných sietí,
h) ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií a
i) pôsobnos orgánov tátnej správy v oblasti elektronických komunikácií.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na obsah sluieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikaèných sietí,1) ak zákon neustanovuje inak.
(3) Elektronické komunikácie zabezpeèujú výmenu
alebo prenos informácií najmä vo forme obrazu, zvuku
alebo textu (ïalej len signál) po elektronických komunikaèných sieach.
§2
Elektronické komunikaèné siete
(1) Elektronická komunikaèná sie (ïalej len sie) je
funkène prepojená sústava prenosových systémov, a ak
je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení,
vrátane sieových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré
umoòujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,
1

vrátane druicových sietí, pevných sietí s prepájaním
okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných
pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie
v rozsahu, v ktorom sa pouívajú na prenos signálov,
sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových
distribuèných systémov bez oh¾adu na druh prenáaných informácií.
(2) Verejná sie je sie, ktorá sa úplne alebo prevane
pouíva na poskytovanie verejných elektronických komunikaèných sluieb, ktoré podporujú prenos signálov medzi koncovými bodmi siete.
(3) Rozhranie je
a) koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa úèastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej
sieti; ak ide o siete, v ktorých sa vyuíva prepájanie
alebo smerovanie, je tento bod urèený pecifickou
sieovou adresou, ku ktorej môe by priradené telefónne èíslo alebo oznaèenie úèastníka,
b) rádiové rozhranie, ktoré vymedzuje rádiovú spojovaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami,
c) bod prepojenia sietí alebo
d) aplikaèné programové rozhranie, ktorým je softvérové rozhranie medzi aplikáciami poskytovanými prevádzkovate¾mi rozhlasového a televízneho vysielania
alebo poskytovate¾mi sluieb a medzi prostriedkami
v digitálnych televíznych zariadeniach urèených pre
digitálne televízne a rozhlasové sluby.
(4) Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, kontrola nad sieou alebo jej sprístupnenie.
(5) Geografické èíslo je èíslo z národného èíslovacieho
plánu, prièom èas jeho truktúry má geografický význam pouívaný na smerovanie volaní na fyzické umiestnenie koncového bodu siete.
(6) Negeografické èíslo je èíslo z národného èíslovacieho plánu, prièom iadna èas jeho truktúry nemá
geografický význam; zahàòa najmä èísla úèastníkov
mobilnej siete, sluieb volania na úèet volaného a sluieb za zvýenú cenu.
(7) Prístup je sprístupnenie zariadení alebo elektronických komunikaèných sluieb inému podniku na
poskytovanie elektronických komunikaèných sluieb,
a to aj keï sa pouívajú na poskytovanie sluieb informaènej spoloènosti2) alebo vysielanie programových
sluieb, najmä prístup k
a) sieovým prvkom a pridrueným prostriedkom, ktoré

) Napríklad zákon è. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z. v znení zákona
è. 160/2005 Z. z., zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov.
2
) § 2 písm. a) zákona è. 22/2004 Z. z.
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môu zahàòa pevné alebo iné pripojenie zariadenia,
najmä prístup k úèastníckemu vedeniu a k prostriedkom a slubám potrebným na poskytovanie sluieb
prostredníctvom úèastníckeho vedenia,
b) pevným sieam a mobilným sieam, najmä k slubám roamingu,
c) prevodu èísel alebo k systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu,
d) prísluným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
e) fyzickej infratruktúre vrátane stavieb, káblovodov
a stoiarov, priestorov a èastí vedení sietí,
f) systémom podmieneného prístupu k slubám digitálnej televízie,
g) slubám virtuálnych sietí,
h) informaèným systémom alebo databázam na predbené objednávky, obstarávanie, objednávky, iadosti o údrbu a opravu a na úèely fakturácie.
(8) Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných
sietí pouívaných tým istým alebo iným podnikom
umoòujúce uívate¾ovi siete jedného podniku komunikova s uívate¾om toho istého alebo iného podniku
alebo umoòujúce prístup k elektronickým komunikaèným slubám poskytovaným iným podnikom. Prepojenie je osobitný druh prístupu realizovaný medzi verejnými sieami.
(9) Úèastnícke vedenie je fyzický okruh spájajúci
koncový bod siete s rozvádzaèom alebo rovnocenným
zariadením v pevnej verejnej sieti.
(10) Uvo¾nený prístup k úèastníckemu vedeniu je úplný uvo¾nený prístup a spoloèný uvo¾nený prístup
k úèastníckemu vedeniu bez zmeny jeho vlastníctva.
(11) Úplný uvo¾nený prístup k úèastníckemu vedeniu
je prístup k úèastníckemu vedeniu alebo k úseku
úèastníckeho vedenia podniku s významným vplyvom
na trhu, ktorý oprávòuje iný podnik vyui celú kapacitu sieovej infratruktúry; úsek úèastníckeho vedenia
je èas úèastníckeho vedenia spájajúca koncový bod
siete so sústreïovacím bodom alebo urèeným medzi¾ahlým prístupovým bodom v pevnej sieti.
(12) Spoloèný uvo¾nený prístup k úèastníckemu vedeniu je prístup k úèastníckemu vedeniu alebo úseku
úèastníckeho vedenia podniku s významným vplyvom
na trhu, ktorý oprávòuje iný podnik vyui pecifikovanú èas kapacity sieovej infratruktúry, ako je èas
frekvenèného spektra alebo jeho ekvivalent.
(13) Vedenie sietí (ïalej len vedenie) sú líniové a ininierske stavby sietí a verejné technické vybavenie územia,3) najmä nadzemné a podzemné vedenia, dia¾kové
a miestne prenosové systémy, káblové distribuèné systémy a rádiové trasy vrátane ich prísluenstva a pridruených prostriedkov, oporné a vytyèovacie body; vedenie je súèas siete.
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rov, kriovatky káblov s pozemnými komunikáciami,
dráhami alebo vodnými tokmi a polohovú zmenu trasy
káblov v obciach alebo vo vo¾nom teréne.

§3
Elektronické komunikaèné sluby
(1) Elektronická komunikaèná sluba (ïalej len
sluba) je sluba obvykle poskytovaná za odplatu,
ktorá spoèíva úplne alebo prevane v prenose signálov
v sieach, vrátane telekomunikaèných sluieb a prenosových sluieb v sieach pouívaných na rozhlasové
a televízne vysielanie. Sluba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpeèenie alebo vykonávanie redakèného doh¾adu nad obsahom prenáaným pomocou sietí a sluieb a nezahàòa sluby informaènej spoloènosti,2) ktoré
nespoèívajú úplne alebo prevane v prenose signálov
v sieach.
(2) Verejná sluba je verejne dostupná sluba, o ktorej pouívanie sa môe uchádza kadý záujemca. Verejná telefónna sluba je verejná sluba na priame alebo nepriame vytváranie a prijímanie národných
a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo viacerých èísel národného alebo medzinárodného
èíslovacieho plánu.
(3) Volanie je spojenie zostavené prostredníctvom verejnej sluby, ktoré umoòuje obojsmernú hlasovú komunikáciu.
(4) Interoperabilita sluieb je také nastavenie prenosových parametrov sluby, pridruených prostriedkov
a rozhraní, ktoré umoòuje komunikáciu medzi koncovými uívate¾mi alebo medzi koncovým uívate¾om
a podnikom poskytujúcim slubu prostredníctvom
technologicky rôznych sietí.

§4
Zariadenia elektronických komunikácií
(1) Telekomunikaèné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov írených prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými
elektromagnetickými prostriedkami.
(2) Rádiové zariadenie je telekomunikaèné zariadenie
alebo jeho prísluná èas, ktoré umoòuje komunikova pomocou príjmu a vysielania, alebo príjmu alebo
vysielania rádiových vån vo frekvenènom spektre pridelenom pozemským komunikáciám alebo kozmickým
rádiokomunikáciám.

(14) Oporný bod nadzemného vedenia je kontrukcia
nesúca alebo podopierajúca vodièe alebo káble.

(3) Koncové zariadenie je telekomunikaèné zariadenie alebo jeho prísluná èas, ktoré umoòuje komunikáciu a je urèené na pripojenie na koncové body sietí.

(15) Vytyèovací bod podzemného vedenia je tabu¾ka,
pätník alebo ståpik urèujúci polohu káblových súbo-

(4) Pridruené prostriedky sú pridruené sluby, fyzická infratruktúra a iné zariadenia alebo prvky súvisiace

3

) § 43a ods. 3 písm. h) a i), § 55 ods. 2 a § 139a ods. 10 písm. e) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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so sieou alebo slubou, ktoré umoòujú alebo podporujú poskytovanie sluieb prostredníctvom takejto siete
alebo takejto sluby, a zahàòajú najmä budovy alebo
vstupy do nich, vnútorné rozvody sietí, elektrointalácie
budov, elektroenergetické zariadenia a elektrické prípojky, antény, vee a iné nosné zariadenia, káblovody, káblové achty, rúry, stoiare, vstupné achty a rozvodné
skrine.
(5) Pridruené sluby sú sluby súvisiace so sieou
alebo slubou, ktoré umoòujú alebo podporujú poskytovanie sluieb prostredníctvom takejto siete alebo sluby, a zahàòajú najmä prevod èísel alebo systémy ponúkajúce rovnocennú funkciu, systémy podmieneného
prístupu a elektronických programových sprievodcov,
ako aj slubu identity, lokalizácie a prítomnosti.
(6) kodlivé ruenie je ruenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigaènej sluby alebo iných záchranných
sluieb, alebo inak váne zhoruje, marí alebo opakovane preruuje rádiokomunikaènú slubu vymedzenú
v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,4) prevádzkovanú pod¾a tohto zákona.
(7) Verejný telefónny automat je verejne dostupný telefón, za ktorého pouívanie sa môe plati mincami,
kreditnými kartami, debetnými kartami alebo predplatnými kartami vrátane kariet s volacími kódmi. Súèasou verejného telefónneho automatu je jeho kabína
alebo jeho stojan.
(8) Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou do 3 000 GHz, ktoré sa íria vo vo¾nom priestore
bez umelého vedenia.

§5
(1) Podnik na úèely tohto zákona je kadá osoba, ktorá poskytuje sie alebo slubu; poskytovanie siete alebo sluby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním.5)
(2) Uívate¾ je osoba, ktorá pouíva alebo poaduje
poskytovanie verejnej sluby. Za uívate¾a sa na úèely
tohto zákona povauje aj úèastník a koncový uívate¾,
ak sa ïalej neustanovuje inak.
(3) Koncový uívate¾ je osoba, ktorá pouíva verejnú
slubu alebo poaduje jej poskytovanie a túto slubu
ïalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ïalie sluby. Koncovým uívate¾om je spotrebite¾, 6 )
a ak ide o rozhlasové a televízne programové sluby, aj
poslucháè a divák.
(4) Úèastník je koncový uívate¾, ktorý uzatvoril
s podnikom poskytujúcim verejnú slubu zmluvu
o poskytovaní verejných sluieb.

4
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DRUHÁ ÈAS
REGULÁCIA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOS ORGÁNOV TÁTNEJ SPRÁVY
V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§6
(1) Orgány tátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky (ïalej
len úrad).
(2) Ministerstvo
a) vypracúva návrh národnej politiky pre elektronické
komunikácie a iných strategických materiálov v oblasti elektronických komunikácií a predkladá ich
vláde Slovenskej republiky (ïalej len vláda) na
schválenie,
b) vypracúva návrh národnej tabu¾ky frekvenèného
spektra,
c) spolupracuje s Európskou komisiou, èlenskými
tátmi Európskej únie a tátmi, ktoré sú zmluvnými
stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát) pri strategickom plánovaní, koordinácii a harmonizácii vyuívania frekvenèného spektra; na tieto úèely prihliada najmä na
aspekty politík Európskej únie týkajúce sa hospodárstva, bezpeènosti, zdravia, verejného záujmu,
slobody prejavu, kultúry, vedy, spoloènosti a techniky, ako aj rozlièné záujmy skupín uívate¾ov frekvenèného spektra, aby sa optimalizovalo jeho vyuitie a aby sa predchádzalo kodlivému rueniu,
d) v spolupráci s Európskou komisiou a èlenskými
tátmi podporuje koordináciu prístupov v rámci politiky frekvenèného spektra v Európskej únii a prípadné harmonizované podmienky prihliadajúce na
dostupnos frekvenèného spektra a jeho efektívne
vyuitie na vybudovanie a fungovanie vnútorného
trhu elektronických komunikácií,
e) zabezpeèuje medzinárodné vzahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie
a medzinárodných organizácií.
(3) Úrad ako národný regulátor a cenový orgán7) v oblasti elektronických komunikácií
a) vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
b) zabezpeèuje medzinárodné vzahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulaèných orgánov, aktívne sa podie¾a na èinnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
(ïalej len orgán európskych regulátorov),8) prièom

) Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, Montreux 1965 (vyhláka Ministerstva zahranièných vecí è. 190/1968 Zb.).
) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
6
) § 2 písm. a) zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov.
7
) § 20 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 68/2005 Z. z.
8
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaïuje Orgán európskych regulátorov
pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad. (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
5
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podporuje jeho ciele súvisiace s presadzovaním väèej koordinácie a konzistentnosti pri regulácii,
c) spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabu¾ky frekvenèného spektra a vykonáva správu frekvenèného spektra,
d) chráni záujmy koncových uívate¾ov s oh¾adom na
kvalitu a ceny sluieb,
e) plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku
súa, efektívne investície a inovácie, rozvoj spoloèného trhu Európskej únie, záujmy vetkých obèanov èlenských tátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieam, prepojenie sietí
a interoperabilitu sluieb a chráni slobodu výberu
prevádzkovate¾a,
f) vydáva veobecne záväzné právne predpisy pod¾a
tohto zákona,
g) vydáva Vestník Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky (ïalej len vestník),
h) urèuje administratívne úhrady pod¾a odseku 4,
i) vedie mimosúdne rieenie sporov,
j) poskytuje informácie koncovým uívate¾om v súvislosti so slubami, vykonáva uívate¾ské prieskumy,
zverejòuje ich a vyuíva ich vo svojej èinnosti,
k) plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho
práva k nehnute¾nostiam na vyuívanie nehnute¾ností na úèely zabezpeèenia sluieb a s obmedzením
vlastníckeho práva k hnute¾ným veciam obmedzením alebo zákazom pouívania vysielacích telekomunikaèných zariadení a okruhov v èase vojny a vojnového stavu,9)
l) vykonáva tátny doh¾ad nad elektronickými komunikáciami (ïalej len doh¾ad),
m) ukladá sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom,
n) uznáva osobitnú odbornú spôsobilos na obsluhu
vybraných rádiových zariadení pod¾a osobitného
predpisu,10)
o) vykonáva ïalie èinnosti pod¾a osobitných predpisov.11)
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rozpoète na prísluný rozpoètový rok. Úrad zverejòuje
spôsob a metódu urèenia administratívnych úhrad,
roèný preh¾ad svojich nákladov a celkovú sumu vybratých administratívnych úhrad.
§7
(1) Úrad je rozpoètová organizácia12) zapojená finanènými vzahmi na tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly ministerstva. Sídlom úradu je Bratislava. Úrad môe mimo svojho sídla zriaïova stále
alebo doèasné pracoviská.
(2) Na èele úradu je predseda, ktorý je tatutárnym
orgánom a ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ïalej len národná
rada). Rozhodnutie o odvolaní spolu s odôvodnením
rozhodnutia zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(3) Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak
funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje
podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho
plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda.
(4) Funkèné obdobie predsedu úradu a podpredsedu
úradu je esroèné. Tá istá osoba môe vykonáva
funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu
najviac dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Platové a ïalie náleitosti predsedu úradu urèuje
vláda pod¾a osobitného predpisu.13)

(4) Úrad ukladá administratívne úhrady
a) podnikom poskytujúcim siete alebo sluby na základe veobecného povolenia,
b) za právo pouíva èísla na základe individuálneho
povolenia na pouívanie èísel alebo
c) za právo pouíva frekvencie na základe individuálneho povolenia na pouívanie frekvencií.

(6) Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú poèas funkèného obdobia
a) vykonáva funkciu v inom tátnom orgáne alebo
v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako
verejnoprávna intitúcia,
b) by zamestnancom, spoloèníkom alebo konate¾om
právnickej osoby, èlenom jej tatutárneho orgánu,
riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo zamestnancom fyzickej osoby  podnikate¾a, ani ma
podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach týchto osôb, ak sú tieto osoby prevádzkovate¾om siete, poskytovate¾om sluby alebo prevádzkovate¾om siete a poskytovate¾om sluby,
c) podnika alebo vykonáva inú zárobkovú èinnos okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.14)

(5) Výka administratívnych úhrad nesmie prekroèi
výku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií. Úrad urèuje úhrady
jednotlivým podnikom tak, aby minimalizoval dodatoèné administratívne náklady. Úhrady vyberá úrad a sú
príjmom tátneho rozpoètu.

(7) Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu
úradu sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.

(6) Úrad je povinný zverejni svoj rozpoèet najneskôr
do 60 dní po nadobudnutí úèinnosti zákona o tátnom

(8) Predseda úradu sa môe vzda funkcie písomným
oznámením predsedovi národnej rady a podpredseda

9

) Èl. 2 ods. 3 a èl. 3 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona è. 181/2006 Z. z.
10
) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona è. 560/2008 Z. z.
11
) Napríklad § 68 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 21 ods. 1 a 7 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14
) § 61 ods. 2 a 4 zákona è. 400/2009 Z. z.
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úradu sa môe vzda funkcie písomným oznámením
predsedovi vlády. Funkèné obdobie predsedu úradu
a podpredsedu úradu zaniká dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie.
(9) Predsedu úradu odvolá národná rada a podpredsedu úradu odvolá vláda, ak
a) nastala niektorá zo skutoèností uvedených v odseku 6,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom
trestnom èine, trestné stíhanie pre úmyselný trestný
èin bolo podmieneène zastavené alebo bol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti
na nepodmieneèný trest odòatia slobody,
c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
d) poèas najmenej iestich po sebe nasledujúcich mesiacov nevykonáva svoju funkciu.
§8
Spolupráca úradu s inými orgánmi, úradmi
a prevádzkovate¾mi
(1) Úrad spolupracuje najmä s
a) ministerstvom,
b) Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti vysielania a retransmisie,
c) Protimonopolným úradom Slovenskej republiky
v otázkach urèenia relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií (ïalej len relevantný trh),
analýzy relevantných trhov a urèenia podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu,
d) Ministerstvom financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie spoloènosti,
e) Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
f) prevádzkovate¾mi osobitných sietí pri koordinácii
a správe vyuívania frekvenèného spektra,
g) Slovenskou obchodnou inpekciou v oblasti ochrany spotrebite¾a,
h) Európskou komisiou, orgánom európskych regulátorov a národnými regulátormi èlenských tátov pri
zabezpeèovaní jednotného uplatòovania právne záväzných aktov Európskej únie uvedených v prílohe
è. 5.
(2) Pri uplatòovaní pôsobnosti úradu vymedzenej
týmto zákonom a pôsobnosti Protimonopolného úradu
Slovenskej republiky ustanovenej osobitným predpisom si úrady vymieòajú informácie a podklady. V prípade výmeny informácií oznaèených ako dôverné alebo
ako predmet obchodného tajomstva15) prijímajúci úrad
zabezpeèí rovnakú úroveò dôvernosti ako úrad, ktorý
informáciu poskytne.
§9
(1) Zamestnanci úradu sú povinní dodriava mlèanlivos o skutoènostiach tvoriacich predmet obchodné15
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ho tajomstva, s ktorým sa oboznámili. Od povinnosti
mlèanlivosti môe zamestnancov úradu oslobodi ten,
v koho záujme túto povinnos majú.
(2) Ak podnik poskytol úradu informácie oznaèené ako
obchodné tajomstvo,15) je povinný predloi na poiadanie úradu písomné odôvodnenie oznaèenia informácií za
predmet obchodného tajomstva a poskytnú také znenie
informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo. Informácie oznaèené ako obchodné tajomstvo15) môu by primerane chránené technickými prostriedkami v závislosti
od formy poskytnutia alebo sprístupnenia týchto informácií úradu.
(3) Úrad poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej iadosti
informácie, ktoré Európska komisia alebo orgán európskych regulátorov poaduje na plnenie svojich úloh. Ak
úrad poskytuje Európskej komisii informácie, ktoré
mu predtým poskytol podnik na jeho iados, oznámi
úrad túto skutoènos podniku. Informácie zhromadené úradom sú verejne dostupné okrem informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo utajovanou skutoènosou.16)
(4) Ak úrad poskytuje Európskej komisii informácie,
ktoré podnik oznaèil ako predmet obchodného tajomstva, poiada Európsku komisiu o zabezpeèenie dôvernosti.
(5) Ak sa iada informácia pod¾a osobitného predpisu,17) na ktorú sa vzahuje povinnos mlèanlivosti, povinná osoba18) ju nesprístupní s uvedením odkazu na ustanovenie odseku 1.
§ 10
Konzultácie
(1) Pred prijatím opatrenia, ktoré bude ma znaèný
vplyv na relevantný trh, alebo ak to ustanovuje tento zákon, umoní úrad dotknutým osobám vyjadri sa k návrhu opatrenia. Lehota na vyjadrenie je jeden mesiac
odo dòa zverejnenia návrhu opatrenia; v zloitých prípadoch môe by lehota predåená najviac na dva mesiace.
Ak je to primerané, úrad v èo najväèej miere prihliadne
na stanoviská zdruení koncových uívate¾ov, výrobcov
telekomunikaèných zariadení a podnikov.
(2) Na úèel konzultácií úrad zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultaèné miesto, na ktorom zverejní pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých
osôb v procese konzultácií, návrhy opatrení, predloené pripomienky okrem informácií, ktoré sú oznaèené
ako predmet obchodného tajomstva,15) a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok.
(3) Výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok, úrad zverejní na konzultaènom mieste do
jedného mesiaca od uplynutia lehoty na vyjadrenie
pod¾a odseku 1.
(4) Ak návrh opatrenia bude ma vplyv na obchodova-

) § 17 a 20 Obchodného zákonníka.
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
18
) § 2 zákona è. 211/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
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nie medzi èlenskými tátmi, úrad po zverejnení výsledkov konzultácií pod¾a odseku 3 sprístupní tento návrh
s odôvodnením Európskej komisii, orgánu európskych
regulátorov a národným regulaèným orgánom èlenských tátov v súlade s § 9 ods. 4, ak ide o
a) urèenie relevantných trhov,
b) postupy analýzy relevantných trhov,
c) povinnosti prepojenia sietí, interoperability sluieb
a povinnosti pod¾a § 26,
d) uloenie, zmenu alebo zruenie povinností pod¾a
§ 19 a 23 a § 25.
(5) Regulaèné orgány èlenských tátov, orgán európskych regulátorov a Európska komisia môu úradu
predloi pripomienky v lehote do jedného mesiaca, na
ktoré úrad v èo najväèej monej miere prihliadne.
(6) Ak cie¾om návrhu opatrenia pod¾a odseku 4 je urèenie relevantného trhu iného ako sú trhy uvedené
v zozname pod¾a § 16 ods. 1 alebo urèenie podniku, alebo neurèenie podniku, ktorý má samostatne alebo spoloène s inými podnikmi významný vplyv na trhu pod¾a
§ 18, a Európska komisia vo svojom stanovisku k návrhu opatrenia vyjadrí názor, e jeho prijatie bude prekákou vo vzájomnom obchode v rámci Európskej
únie, alebo vyjadrí váne pochybnosti o jeho súlade
s právom Európskej únie, najmä s princípmi uvedenými v § 11, úrad odloí prijatie opatrenia o dva mesiace
od oboznámenia sa s týmto stanoviskom.
(7) Ak Európska komisia v lehote dvoch mesiacov
pod¾a odseku 6 prijme rozhodnutie, ktorým uloí úradu povinnos vzia návrh opatrenia spä s uvedením
dôvodov, preèo by sa návrh opatrenia nemal prija,
a pripojí konkrétne návrhy na zmenu návrhu opatrenia, úrad do iestich mesiacov od prijatia rozhodnutia
Európskej komisie návrh opatrenia vezme spä alebo
ho zmení. V prípade zmeny návrhu opatrenia úrad postupuje pod¾a odsekov 1 a 4. Koneèný návrh opatrenia
úrad prijme v súlade s odsekom 5 okrem prípadov pod¾a odseku 6.
(8) Ak vo výnimoèných prípadoch je potrebné kona
v záujme ochrany hospodárskej súae a ochrany záujmov uívate¾ov, úrad bezodkladne vydá bez dodrania
postupu uvedeného v odsekoch 1 a 6, primerané doèasné opatrenie. Ak ide o opatrenie pod¾a odseku 4,
úrad toto opatrenie bezodkladne zale s odôvodnením
Európskej komisii, orgánu európskych regulátorov
a regulaèným orgánom èlenských tátov. Ak pominú
dôvody na vydanie primeraného doèasného opatrenia,
úrad ïalej postupuje pod¾a odsekov 1 a 6.
(9) Ak cie¾om návrhu opatrenia pod¾a odseku 4 je uloenie, zmena alebo zruenie povinnosti podniku pod¾a
§ 19 a 25 a 28 a Európska komisia v lehote pod¾a odseku 5 oznámi úradu dôvody, preèo sa domnieva, e navrhované opatrenie bude prekákou vo vzájomnom obchode v rámci Európskej únie, alebo vyjadrí váne
pochybnosti o jeho súlade s právom Európskej únie,
úrad odloí prijatie opatrenia o tri mesiace od oznámenia Európskej komisie.
(10) Poèas trojmesaènej lehoty uvedenej v odseku 9
úrad spolupracuje s Európskou komisiou a orgánom
európskych regulátorov, prièom prihliada na názory
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podnikov a potrebu zabezpeèi rozvoj jednotného regulaèného postupu.
(11) Úrad v lehote pod¾a odseku 9
a) návrh opatrenia vezme spä alebo ho zmení, prièom
èo najviac prihliadne na oznámenie Európskej komisie uvedené v odseku 9 a stanovisko, ktoré vydá orgán európskych regulátorov, alebo
b) ponechá návrh opatrenia nezmenený.
(12) Ak Európska komisia do jedného mesiaca od
uplynutia trojmesaènej lehoty uvedenej v odseku 9
vydá odporúèanie, v ktorom iada, aby úrad návrh
opatrenia zmenil alebo vzal spä, prièom uvedie dôvody
tohto odporúèania a predloí na tento úèel aj konkrétne
návrhy, alebo prijme rozhodnutie o stiahnutí svojich
výhrad, úrad do jedného mesiaca od vydania odporúèania Európskej komisie alebo rozhodnutia o stiahnutí
jej výhrad oznámi Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov koneèné znenie prijatého opatrenia.
Túto lehotu mono predåi, aby úrad mohol uskutoèni konzultácie pod¾a odsekov 1 a 3.
(13) Ak sa úrad rozhodne navrhované opatrenie nezmeni alebo nevzia spä na základe odporúèania vydaného pod¾a odseku 12, spolu s oznámením koneèného znenia opatrenia uvedie dôvody svojho rozhodnutia.
(14) Úrad môe kedyko¾vek navrhované opatrenie
vzia spä.
(15) Úrad oznámi Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov vetky prijaté koneèné opatrenia
pod¾a odseku 4.
Regulácia elektronických komunikácií
§ 11
(1) Úrad je povinný kona a svoje rozhodnutia vydáva v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti,
nediskriminácie,
primeranosti
a odôvodnenosti. Vetky svoje rozhodnutia, veobecne
záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú
k otvorenému a funkène konkurenènému trhu, zverejòuje na svojom webovom sídle, a ak tak ustanovuje
tento zákon, aj vo vestníku, prièom tieto údaje priebene aktualizuje.
(2) Úrad pri regulácii elektronických komunikácií
prihliada na odporúèania a usmernenia Európskej komisie, vrátane technických noriem a technických pecifikácií pre siete a sluby, ktorých zoznam zverejòuje
Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej
únie. Ak sa úrad rozhodne nepostupova pod¾a odporúèania Európskej komisie, informuje o tom Európsku
komisiu a zdôvodní svoje rozhodnutie. Ak tento zákon
neustanovuje inak, úrad prihliada na technologickú
neutralitu regulácie, ktorá neukladá ani nediskriminuje pouívanie konkrétneho typu technológie. Ak technické normy a technické pecifikácie nie sú zverejnené,
pouívajú sa normy prijaté európskymi organizáciami
pre normalizáciu. Ak takéto normy nie sú, pouijú sa
primerane medzinárodné normy alebo odporúèania
prijaté Medzinárodnou telekomunikaènou úniou, Európskou konferenciou potových a telekomunikaèných
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správ, Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu
alebo Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou.
(3) Úrad pri regulácii elektronických komunikácií
podporuje efektívnu hospodársku súa pri poskytovaní sietí, sluieb, pridruených prostriedkov a pridruených sluieb najmä tým, e
a) zabezpeèuje, aby v oblasti elektronických komunikácií, ako aj pri prenose obsahu, nedochádzalo k naruovaniu alebo obmedzovaniu efektívnej hospodárskej súae,
b) dbá na maximálny prospech uívate¾ov, najmä uívate¾ov so zdravotným postihnutím, starích uívate¾ov a uívate¾ov s osobitnými sociálnymi potrebami v súvislosti s monosou výberu sluby, ceny
a kvality; zdravotne postihnutým uívate¾om sa na
úèely tohto zákona rozumie drite¾ preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím,19)
c) presadzuje efektívne vyuívanie frekvenèného spektra a èísiel a zabezpeèuje ich správu.
(4) Úrad pri regulácii elektronických komunikácií
uplatòuje princípy pod¾a odseku 1 najmä tým, e
a) podporuje predvídate¾nos regulácie elektronických
komunikácií zabezpeèením jednotného regulaèného
prístupu,
b) zabezpeèuje, aby za podobných okolností nedochádzalo k diskriminácii pri zaobchádzaní s podnikmi,
c) chráni efektívnu hospodársku súa v prospech
spotrebite¾ov a vhodne podporuje súa v oblasti infratruktúry,
d) podporuje efektívne investície do kvalitnej a modernej infratruktúry a jej inovácie aj tým, e zabezpeèuje, aby sa vo vetkých povinnostiach týkajúcich sa
prístupu náleite prihliadlo na riziko, ktoré znáajú
investujúce podniky a umoòuje dohody o rozloení
investièného rizika medzi investora a osobu iadajúcu prístup k sieti,
e) primerane prihliada na odliné situácie v oblasti
efektívnej hospodárskej súae a spotrebite¾ov v rôznych geografických oblastiach tátu,
f) ukladá povinnosti pod¾a tohto zákona len vtedy, ak
neexistuje efektívna a trvalo udrate¾ná hospodárska súa, a uvo¾òuje alebo zruuje tieto povinnosti,
ak je táto podmienka splnená.
§ 12
Regulácia cien
(1) Regulácia cien je urèenie alebo usmeròovanie výky cien spôsobom urèeným v rozhodnutí o regulácii
cien. Rozhodnutie o regulácii cien musí by odôvodnené a zverejòuje sa vo vestníku.
(2) Úrad môe regulova ceny
a) prístupu,
b) na trhu koncových uívate¾ov,
c) univerzálnej sluby,
d) pri prenosite¾nosti èísla.
(3) Spôsoby regulácie cien sú
a) urèenie maximálnych alebo minimálnych cien,
19
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b) usmeròovanie vývoja cien urèením podmienok, ktorými sú
1. maximálny rozsah moného zvýenia cien vo vymedzenom období,
2. maximálny podiel, v ktorom je moné premietnu
do ceny zvýenie cien urèených vstupov vo vymedzenom období, alebo
3. èasovo obmedzený zákaz zvyovania cien na príslunom relevantnom trhu najviac poèas 12 mesiacov,
c) záväzný postup pri tvorbe ceny alebo pri jej kalkulácii, vrátane povinnosti nákladovej orientácie, urèenie efektívne a úèelne vynaloených nákladov a primeraného zisku.
(4) Spôsoby regulácie cien pod¾a odseku 3 je moné
úèelne kombinova. Pri regulácii cien pod¾a odseku 3
môe úrad urèi cenu aj na základe cien na porovnate¾ných trhoch.
(5) Ak úrad rozhodne o spôsobe regulácie cien pod¾a
odseku 3 písm. c), urèí v rozhodnutí metódu kalkulácie
cien, ktorá bude obsahova druhy nákladov a pravidlá
ich priradenia. Podnik je povinný v lehote, ktorá nesmie by dlhia ne dva mesiace od právoplatnosti rozhodnutia, vypoèíta ceny pod¾a úradom urèenej metódy kalkulácie cien a poskytnú úradu ich odôvodnenie.
Podnik je povinný na základe iadosti úradu preukáza, e ceny obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie danej sluby. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba následne
overí výpoèet cien podniku. Na úèely overenia výpoètu
cien je moné poui aj metódu kalkulácie cien, ktorá je
nezávislá a odliná od metódy pouívanej podnikom.
Výsledky overovania úrad raz roène zverejní. Úrad
môe v odôvodnených prípadoch rozhodnú o úprave
cien. Podnik je povinný uplatòova ceny a po schválení výpoètu alebo úprave cien úradom.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUIEB
§ 13
(1) Poskytova siete alebo sluby mono len na základe veobecného povolenia, povinnosti ukladané pod¾a
§ 19 a 25 a 28 nie sú týmto dotknuté. Ak na poskytovanie siete alebo sluby je potrebné udeli individuálne
právo na pouívanie èísel alebo frekvencií, podnik poiada o udelenie týchto práv pod¾a § 31 alebo pod¾a
§ 32.
(2) Odsek 1 sa nevzahuje na zriaïovanie a prevádzku osobitných sietí.
§ 14
Veobecné povolenie
(1) Veobecné povolenie na poskytovanie sietí alebo
sluieb (ïalej len veobecné povolenie) urèuje pod-

) § 16 ods.1 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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mienky, ktoré mono uplatòova na vetky alebo na urèité druhy sietí alebo sluieb.
(2) Podmienky vo veobecnom povolení sa môu týka len týchto povinností:
a) interoperability sluieb a prepojenia sietí,
b) dostupnosti sluieb koncovými uívate¾mi na èíslach z národného èíslovacieho plánu, európskeho
telefónneho èíslovacieho priestoru, na univerzálnych medzinárodných èíslach volaní na úèet volaného, a ak je to technicky a ekonomicky realizovate¾né,
na èíslach z èíslovacích plánov ostatných èlenských
tátov,
c) ochrany ivotného prostredia, územného plánovania, ako aj poskytnutia prístupu alebo vyuívania
cudzích nehnute¾ností a spoloèného umiestnenia
a spoloèného pouívania zariadení, vrátane prípadných finanèných alebo technických záruk potrebných na zabezpeèenie správnej realizácie infratruktúrnych prác,
d) finanèných príspevkov na úhradu èistých nákladov
pri poskytovaní univerzálnej sluby,
e) administratívnych úhrad,
f) ochrany osobných údajov a súkromia v oblasti elektronických komunikácií,
g) ochrany koncových uívate¾ov a dostupnosti sluieb
uívate¾om so zdravotným postihnutím,
h) obmedzenia prenosu signálu s nezákonným obsahom,
i) oznamovacej povinnosti pod¾a § 15 a povinnosti poskytovania informácií pod¾a § 40,
j) umonenia odpoèúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti,
k) prípravy sietí a sluieb na obdobie krízovej situácie
na zabezpeèenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia a záchrannými zlokami integrovaného záchranného systému,
l) opatrenia na obmedzenie oiarenia osôb elektromagnetickými po¾ami v okruhu pôsobenia sietí a ich
zariadení ako zdrojov elektromagnetického iarenia,
m) prístupu pod¾a § 18 ods. 3,
n) udriavania integrity verejných sietí v nadväznosti
na podmienky prevencie elektromagnetického ruenia medzi sieami alebo slubami pod¾a osobitných
predpisov,20)
o) zabezpeèenia verejných sietí pred neoprávneným
prístupom,
p) efektívneho vyuívania frekvenèného spektra a predchádzania kodlivému rueniu spojenému s pouívaním frekvencií, ak ich pouívanie nie je predmetom
individuálneho povolenia na pouívanie frekvencií,
q) zabezpeèenia zhody s technickými normami a technickými pecifikáciami pre siete a sluby,
r) zabezpeèenia komunikácie orgánmi tátu v prípade
varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpeèenstvom a na úèely zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti,
s) sprístupnenia informácií o podmienkach obmedzujúcich prístup k slubám a aplikáciám alebo ich po20
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uívaniu s cie¾om zabezpeèi prepojite¾nos medzi
koncovými bodmi a poskytnutia takých informácií
úradu, ktoré ak je to potrebné umonia overi správnos sprístupnených informácií.
(3) Návrh veobecného povolenia úrad zverejní najmenej 60 dní pred dòom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloenie pripomienok
a s údajom, kde a v akej lehote ich mono k návrhu
uplatni; táto lehota nesmie by kratia ako 30 dní odo
dòa zverejnenia návrhu. Úrad predloené pripomienky
vyhodnotí a zverejní.
(4) Úrad vydá veobecné povolenie a zverejní vo vestníku. Veobecné povolenie nadobúda úèinnos dòom
vyhlásenia, ak nie je v òom uvedený neskorí deò nadobudnutia úèinnosti.
(5) Odseky 3 a 4 sa pouijú primerane aj na zmenu
alebo zruenie veobecného povolenia.
§ 15
Oznamovacia povinnos
(1) Osoba, ktorá chce podnika v oblasti poskytovania sietí alebo sluieb, je povinná oznámi tento zámer
úradu pred termínom zaèatia ich poskytovania. Osoba
je povinná oznámi úradu aj zmeny v poskytovaní siete
alebo sluby alebo ukonèenie ich poskytovania, a to do
15 dní od zmeny poskytovania siete alebo sluby alebo
ich ukonèenia.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 musí by písomné
a obsahuje
a) identifikaèné údaje:
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu,
2. obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
3. obchodné meno, miesto podnikania, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu
 podnikate¾a,
b) osobu alebo osoby splnomocnené kona v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito
osobami,
c) struèný opis sietí a sluieb,
d) predpokladaný termín zaèatia poskytovania siete
a sluby, termín ich zmeny alebo ukonèenia.
(3) Úrad na základe doruèenia úplného oznámenia
zaeviduje oznamovate¾a ako podnik poskytujúci siete
alebo sluby; ak je oznámenie neúplné, úrad ho vráti
a urèí oznamovate¾ovi primeranú lehotu na doplnenie.
Úrad zverejní na svojom webovom sídle zaevidovanie
úplného oznámenia do siedmich dní od jeho doruèenia.
Ak o to podnik poiada, úrad mu do siedmich dní odo
dòa doruèenia oznámenia potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti. Úrad v potvrdení o splnení oznamovacej
povinnosti uvedie informácie týkajúce sa práv pod¾a
§ 13 ods. 1, § 27, § 50 ods. 5 a § 66.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikaèné zariadenia.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 318/2007 Z. z.
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(4) Ak chce podnik, ktorému úrad zakázal èinnos
pod¾a § 73 ods. 8, znovu zaèa poskytova siete alebo
sluby po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí o zákaze èinnosti, je povinný oznámi tento zámer úradu
pod¾a odsekov 1 a 2.
TRETIA HLAVA
REGULÁCIA SÚAE V ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKÁCIÁCH
§ 16
Urèenie relevantných trhov
(1) Úrad urèí relevantné trhy na základe Európskou
komisiou odporúèaného zoznamu relevantných trhov
a s oh¾adom na geografické podmienky a iné pecifické
národné podmienky v súlade so zásadami práva hospodárskej súae.
(2) Úrad môe urèi relevantný trh, ktorý sa líi od trhov definovaných v odporúèaniach a usmerneniach
Európskej komisie; takémuto urèeniu musia predchádza konzultácie pod¾a § 10.
(3) Úrad priebene dopåòa alebo mení zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúèaní
Európskej komisie. Zoznam relevantných trhov a jeho
zmeny urèuje úrad rozhodnutím. Rozhodnutie úrad
uverejòuje vo vestníku a vyhlasuje v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky uverejnením oznámenia úradu
o jeho vydaní.
(4) Úrad spolupracuje s Európskou komisiou pri urèovaní nadnárodných trhov pod¾a poiadaviek Európskej komisie; nadnárodné trhy sú trhy, ktoré pokrývajú
Európsku úniu alebo jej podstatnú èas a nachádzajú
sa vo viac ako jednom èlenskom táte.
§ 17
Analýza relevantných trhov
(1) Cie¾om analýzy relevantných trhov je zisti èi na
relevantnom trhu existuje efektívna hospodárska súa.
(2) Efektívnou hospodárskou súaou sa rozumie
taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslunom relevantnom trhu nemá významný vplyv.
(3) Významný vplyv na relevantnom trhu má podnik,
ktorý sám alebo spoloène s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, e nie je vystavený efektívnej
hospodárskej súai a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovo¾uje správa sa nezávisle od konkurentov a uívate¾ov (ïalej len významný podnik).
(4) Za významný podnik mono povaova podnik
s významným vplyvom aj na trhu úzko súvisiacom, ak
sú väzby medzi týmito dvoma relevantnými trhmi také,
e umoòujú prenesenie vplyvu z jedného trhu na druhý, a tým posilnenie vplyvu podniku na trhu.
(5) Spoloèný významný vplyv dvoch alebo viacerých
podnikov, ktoré poskytujú siete alebo sluby na relevantnom trhu, mono zisti aj v prípade nedostatku
21

) § 33 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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trukturálnych alebo iných vzájomných väzieb, ak pôsobia na trhu, na ktorom nie je efektívna hospodárska
súa a na ktorom nemá iadny podnik samostatne významný vplyv. Spoloèný významný vplyv mono urèi na
relevantnom trhu, ktorý vykazuje vysoký stupeò koncentrácie a ktorý sa vyznaèuje viacerými znakmi, najmä
a) malou prunosou dopytu,
b) podstatnými právnymi alebo ekonomickými prekákami vstupu na trh,
c) nedostatkom protiváhy kúpnej sily,
d) nedostatkom potenciálnej súae,
e) vertikálnou integráciou spojenou s kolektívnym odmietaním uspokojova dopyt, alebo
f) podobnými trhovými podielmi.
(6) Úrad vypracuje analýzu relevantného trhu a oznámi návrh opatrenia pod¾a § 10 ods. 4
a) do troch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia úradu o urèení
významného podniku pod¾a § 18 ods. 1 alebo odo
dòa ukonèenia analýzy trhu, ak úrad neurèil významný podnik; lehotu mono výnimoène predåi
najviac o ïalie tri roky, ak úrad predloí Európskej
komisii odôvodnený návrh na predåenie lehoty
a Európska komisia voèi takémuto návrhu do jedného mesiaca od jeho predloenia nevznesie námietku,
b) do dvoch rokov od prijatia Európskou komisiou aktualizovaného odporúèaného zoznamu relevantných trhov Európskej komisii, ak ide o trhy, ktoré
predtým neboli oznámené.
(7) Ak úrad neukonèí analýzu relevantného trhu uvedeného v odporúèaní Európskej komisie v lehote pod¾a
odseku 6, poiada orgán európskych regulátorov o spoluprácu pri dokonèení analýzy. Prísluná lehota pod¾a
odseku 6 sa v tom prípade predåi o es mesiacov.
(8) Úrad pri posudzovaní, èi ide o významný podnik,
vyhodnocuje kritériá týkajúce sa prísluného relevantného trhu, prièom v èo najväèej monej miere prihliada na usmernenia na analýzu trhu zverejnené Európskou komisiou.
§ 18
Urèenie významného podniku
(1) Ak úrad na základe analýzy pod¾a § 17 zistí, e na
urèitom relevantnom trhu nie je efektívna hospodárska
súa, po skonèení konzultácií pod¾a § 10 urèí rozhodnutím významný podnik, a zároveò mu v tomto rozhodnutí uloí aspoò jednu povinnos pod¾a § 19 a 25; ak
ide o trhy pod¾a § 17 ods. 4 uloí aspoò jednu povinnos
pod¾a § 19 a 21, 23 a 25. Tieto povinnosti musia by
odôvodnené, musia vychádza zo zisteného stavu
a musia by primerané úèelu a princípom regulácie
elektronických komunikácií, ktorými sú podpora efektívnej hospodárskej súae a rozvoj vnútorného trhu.
Úèastníkom konania je podnik navrhnutý za významný
podnik v analýze relevantného trhu pod¾a § 17. Podkladom na rozhodnutie je analýza relevantného trhu pod¾a § 17 a vyjadrenia dotknutých osôb v konzultáciách
pod¾a § 10. Na úèely tohto konania sa práva úèastníka
konania pod¾a osobitného predpisu21) uplatòujú poèas
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konzultácií pod¾a § 10 ods. 1. Ak je na tomto relevantnom trhu u urèený významný podnik, úrad vydá nové
rozhodnutie o urèení významného podniku, v ktorom
mu existujúce povinnosti znovu uloí alebo ich zmení.
Predchádzajúce rozhodnutie stráca platnos nadobudnutím právoplatnosti nového rozhodnutia. Úrad rozhodnutie zverejní vo vestníku.
(2) Ak úrad na základe analýzy trhu zistí, e na príslunom relevantnom trhu je efektívna hospodárska
súa, nesmie uloi alebo ponecha v platnosti povinnosti pod¾a § 19 a 25. Existujúce povinnosti úrad zruí
v rozhodnutí, ktorým sa zruuje urèenie podniku za
významný podnik.
(3) Úrad môe vo výnimoèných prípadoch uloi významným podnikom na príslunom relevantnom trhu
iné povinnosti týkajúce sa prístupu alebo prepojenia,
ne sú povinnosti uvedené v § 19 a 23. Úrad môe iné
povinnosti uloi iba s predchádzajúcim súhlasom Európskej komisie.
(4) Ak je na trhu, ktorý úrad vypustil zo zoznamu relevantných trhov pod¾a § 16 ods. 3, urèený významný
podnik, rozhodnutie pod¾a odseku 1 a rozhodnutia vydané na základe tohto rozhodnutia strácajú platnos
dòom, keï bolo rozhodnutie o zmene zoznamu relevantných trhov vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(5) Ak Európska komisia urèí nadnárodné trhy pod¾a
§ 16 ods. 4, úrad v spolupráci s príslunými národnými
regulaènými orgánmi èlenských tátov vykoná analýzu
urèeného nadnárodného trhu a po vzájomnej dohode
rozhodne pod¾a odseku 1 alebo 2.
§ 19
Transparentnos prístupu a prepojenia
(1) Úrad môe na zabezpeèenie transparentnosti
v súvislosti s prístupom alebo prepojením uloi významnému podniku povinnos zverejòova pecifické
informácie, najmä informácie z úètovníctva, technické
pecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné podmienky
dodávania a pouívania sluieb, vrátane cien a podmienok obmedzujúcich prístup k slubám a aplikáciám
alebo ich pouívanie. Ak je to potrebné, úrad spresní
informácie, ktoré je významný podnik povinný predloi úradu a zverejni, urèí poadovanú úroveò podrobnosti ich obsahu a spôsob zverejnenia.
(2) Úrad môe uloi významnému podniku povinnos zverejni referenènú ponuku na prístup a prepojenie najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia
o uloení tejto povinnosti, najmä ak má tento významný podnik uloenú povinnos nediskriminácie. Referenèná ponuka musí by transparentná, aby sa zabezpeèilo, e sa od podnikov poadujúcich prístup
alebo prepojenie nebude vyadova platenie za prostriedky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie poadovanej sluby. Referenèná ponuka musí by dostatoène
truktúrovaná a musí obsahova aj opis jednotlivých
poloiek, obvyklých bodov prepojenia, kvality, súvisia22

) § 66a Obchodného zákonníka.
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ce lehoty a podmienky vrátane cien. Úrad môe na
uplatnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona
alebo povinností uloených rozhodnutím úradu pod¾a
§ 18 ods. 1 uloi významnému podniku zmeny referenènej ponuky; úrad môe prihliadnu na návrh zmeny referenènej ponuky predloenej podnikom. Podnik
je povinný predloi úradu upravenú referenènú ponuku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zmene referenènej ponuky.
(3) Ak má významný podnik uloené povinnosti pod¾a
§ 22 týkajúce sa ve¾koobchodného prístupu k infratruktúre siete, je povinný v lehote pod¾a odseku 2
predloi úradu referenènú ponuku ve¾koobchodného
prístupu k infratruktúre siete. Referenèná ponuka na
ve¾koobchodný prístup k infratruktúre siete musí obsahova podmienky uvedené v prílohe è. 1. Referenèná
ponuka nesmie obsahova iadne ceny za sieové prvky
alebo zariadenia, za ktoré by oprávnený podnik poskytujúci verejnú sie alebo verejnú slubu musel plati,
ak nie sú potrebné na poskytovanie jeho sluieb.
(4) Úrad zverejní predloenú referenènú ponuku bezodkladne.
§ 20
Nediskriminácia prístupu a prepojenia
(1) Úrad môe uloi významnému podniku povinnos nediskriminácie vo veci prístupu alebo prepojenia
sietí.
(2) Na základe povinnosti uloenej pod¾a odseku 1 je
významný podnik povinný uplatòova voèi iným podnikom porovnate¾né podmienky za porovnate¾ných okolností a poskytova informácie a sluby iným podnikom
za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako
keby ich vyuíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby22) alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodova.
§ 21
Oddelená evidencia
(1) Úrad môe uloi významnému podniku, ktorý
poskytuje prístup alebo prepojenie, povinnos vies
v úètovníctve oddelene kadú pecifickú èinnos súvisiacu s prístupom alebo prepojením a od vertikálne integrovaného podniku vyadova spreh¾adnenie jeho
ve¾koobchodných a vnútropodnikových cien, aby sa zabezpeèila aj poiadavka nediskriminácie pod¾a § 20 alebo sa zabránilo zvýhodòovaniu alebo znevýhodòovaniu
niektorých sluieb prerozde¾ovaním nákladov a výnosov z iných sluieb a medzi slubami navzájom. Úrad
môe pecifikova truktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie v úètovníctve.
(2) Významný podnik je na poiadanie úradu povinný
predloi úètovné záznamy na overenie povinnosti pod¾a § 19 a 20 vrátane údajov o trbách za kadý relevantný trh prístupu a prepojenia. Ak takéto informácie
prispejú k otvorenému a konkurenènému trhu, úrad
ich zverejní.
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§ 22
Prístup k urèitým sieovým prostriedkom
(1) Úrad môe uloi významnému podniku v súvislosti s prístupom alebo prepojením povinnos splni
odôvodnenú a opodstatnenú iados o prístup, na pouívanie urèitých prvkov siete a pridruených prostriedkov a o prepojenie sietí, najmä v prípadoch, ak zistí, e
odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti
a podmienky by neumonili efektívnu hospodársku súa na trhu pre koncových uívate¾ov alebo by neboli
v ich záujme. Úrad môe na zabezpeèenie prístupu alebo prepojenia významnému podniku uloi najmä povinnos
a) poskytova tretím osobám prístup k urèitým sieovým prostriedkom vrátane prístupu k neaktívnym
sieovým prvkom a poskytova uvo¾nený prístup
k úèastníckemu vedeniu, ktorý umoní okrem iného
poskytova výber podniku individuálnou vo¾bou,
predvo¾bou alebo ponúka úèastnícku prípojku za
ve¾koobchodných podmienok na ïalí predaj tretími
osobami,
b) nezrui u poskytnutý prístup k prostriedkom,
c) vies rokovania v dobrej viere s inými podnikmi iadajúcimi prístup,
d) poskytova urèené sluby za ve¾koobchodných podmienok na ïalí predaj tretími osobami,
e) zabezpeèi otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na
interoperabilitu sluieb alebo pre sluby virtuálnych
sietí,
f) umoni spoloèné umiestnenie alebo iné formy spoloèného pouívania pridruených prostriedkov,
g) poskytnú pecifikované sluby potrebné na interoperabilitu sluieb vrátane poskytnutia zariadení pre
sluby inteligentných sietí alebo roamingu v mobilných sieach,
h) zabezpeèi prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpeèenie spravodlivej súae pri
poskytovaní sluieb,
i) prepoji siete alebo sieové prostriedky,
j) poskytova prístup k pridrueným slubám.
(2) Úrad môe doplni povinnosti pod¾a odseku 1 o plnenie podmienok objektívnosti, primeranosti a vèasnosti. Úrad môe na zabezpeèenie obvyklej prevádzky
siete urèi technické alebo prevádzkové podmienky prístupu k pecifickým sieovým prostriedkom alebo
k prepojeniu sietí v súlade s § 11. Podnik poskytujúci
prístup alebo prepojenie a tretie osoby vyuívajúce prístup alebo prepojenie musia dodriava urèené podmienky.
(3) Úrad pri ukladaní povinností pod¾a odsekov 1 a 2
prihliada na
a) technickú a ekonomickú únosnos vyuitia alebo výstavby konkurenèných zariadení s oh¾adom na
rýchlos vývoja trhu, spôsob a typ prepojenia alebo
prístupu vrátane ivotnosti iných prístupových produktov, ako napríklad prístup ku káblovodom,
b) uskutoènite¾nos poadovaného prístupu a prepojenia so zrete¾om na vyuite¾nú kapacitu siete,
c) poèiatoèné investície vlastníka zariadení vzh¾adom
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na uskutoènené verejné investície a riziká spojené
s investovaním,
d) potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súae,
najmä ochrany efektívnej súae zaloenej na infratruktúre,
e) ochranu práv duevného vlastníctva,
f) poskytovanie celoeurópskych sluieb.
§ 23
Regulácia cien prístupu a prepojenia
Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu súvisiaceho s prístupom alebo prepojením pod¾a § 17 zistí,
e na tomto trhu nie je efektívna hospodárska súa
a uloenie jednej alebo viacerých povinností pod¾a § 19
a 22 nepostaèuje na to, aby významný podnik urèený
pod¾a § 18 nepoadoval neprimerane vysoké alebo neprimerane nízke ceny súvisiace s prístupom alebo prepojením v neprospech koncových uívate¾ov, môe regulova ceny významného podniku pod¾a § 12. S cie¾om
podporova investície podniku vrátane investícií do sietí novej generácie úrad prihliada na mieru investovania
významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloeného kapitálu a s tým spojených rizík pecifických pre konkrétny nový investièný sieový projekt.
§ 24
Funkèné oddelenie obchodnej spoloènosti
(1) Ak povinnosti uloené významnému podniku pod¾a § 19 a 23 nesplnili cie¾ dosiahnu efektívnu hospodársku súa a existujú váne a pretrvávajúce problémy so súaou alebo prísluné trhy zlyhávajú
v súvislosti s ve¾koobchodným poskytovaním urèitých
prístupových produktov, môe úrad ako mimoriadne
opatrenie uloi vertikálne integrovanému podniku povinnos zaloi samostatnú obchodnú spoloènos, ktorá má postavenie ovládanej osoby.21) Na túto spoloènos je podnik povinný previes èinnosti spojené
s ve¾koobchodným poskytovaním relevantných prístupových produktov.
(2) Samostatná obchodná spoloènos je povinná poskytova prístupové produkty a sluby vetkým podnikom, vrátane podnikov ovládajúcej osoby, na základe
rovnakých lehôt a podmienok, vrátane úrovne cien
a sluieb, a prostredníctvom tých istých systémov a procesov.
(3) Pred uloením povinnosti pod¾a odseku 1 úrad
predloí Európskej komisii
a) podklady, ktoré odôvodòujú zámer uloi túto povinnos,
b) odôvodnené hodnotenie, pod¾a ktorého neexistuje
iadna alebo existuje malá pravdepodobnos, e
v primeranom èase vznikne efektívna a trvalo udrate¾ná súa zaloená na infratruktúre,
c) analýzu oèakávaného vplyvu na úrad, podnik, najmä na pracovnú silu samostatnej obchodnej spoloènosti, a na oblas elektronických komunikácií ako
celok a na motiváciu investova do odvetvia ako celku, najmä pokia¾ ide o potrebu zabezpeèi sociálnu
a územnú súdrnos, ako aj vplyvu na ïalie dotknuté strany, a to najmä oèakávaného vplyvu na hos-
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podársku súa a moných súvisiacich vplyvov na
spotrebite¾ov,
d) analýzu dôvodov, preèo by táto povinnos bola najefektívnejím prostriedkom na vykonanie nápravných opatrení zameraných na rieenie identifikovaných problémov hospodárskej súae alebo zlyhávania trhu.
(4) Úrad môe povinnos pod¾a odseku 1 uloi iba po
predchádzajúcom súhlase Európskej komisie. Následne úrad vykoná pod¾a § 17 koordinovanú analýzu trhov
súvisiacich s prístupovou sieou a ïalej postupuje pod¾a § 18.
(5) Návrh rozhodnutia úradu pod¾a odseku 1 obsahuje
a) spôsob a úroveò oddelenia, najmä právnu formu
samostatnej obchodnej spoloènosti,
b) urèenie obchodného majetku samostatnej obchodnej spoloènosti a produktov alebo sluieb, ktoré má
dodáva,
c) podmienky zabezpeèujúce nezávislos zamestnancov, ktorých zamestnáva samostatná obchodná spoloènos a zodpovedajúcu motivaènú truktúru,
d) pravidlá na zabezpeèenie transparentnosti prevádzkových postupov, najmä vo vzahu k ïalím dotknutým stranám,
e) pravidlá a program monitorovania na zabezpeèenie
dodriavania povinností vrátane uverejòovania výroènej správy.
(6) Podniku, ktorému bolo uloené zaloi samostatnú obchodnú spoloènos, môe úrad uloi ktorúko¾vek z povinností ustanovených v § 19 a 23 na ktoromko¾vek relevantnom trhu, vo vzahu ku ktorému bol
pod¾a § 18 urèený ako významný podnik, alebo inú povinnos, ktorú Európska komisia povolí pod¾a § 18
ods. 3.
§ 25
Regulácia sluieb pre koncových uívate¾ov
(1) Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu
pod¾a § 17 zistí, e na maloobchodnom trhu nie je efektívna hospodárska súa a povinnosti uloené pod¾a
§ 19 a 23 nie sú dostatoèné na ochranu záujmov koncových uívate¾ov, môe uloi významnému podniku
na takom maloobchodnom trhu najmä
a) zákaz uprednostòova urèitú skupinu koncových
uívate¾ov,
b) zákaz neodôvodnene viaza poskytovanie sluieb na
poskytovanie iných sluieb alebo tovarov, ak je poskytovanie takýchto sluieb alebo tovarov uskutoènite¾né aj samostatne.
(2) Úrad na ochranu koncových uívate¾ov na maloobchodnom trhu pod¾a odseku 1 môe regulova ceny
pod¾a § 12 tak, aby významný podnik nepoadoval neprimerane vysoké ceny alebo neobmedzoval hospodársku súa alebo nebránil vstupu na trh urèením neprimerane nízkych cien.
23
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§ 26
Systém podmieneného prístupu
(1) Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný
zabezpeèi vysielate¾om pri podmienenom prístupe23)
k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu uplatòovanie podmienok tohto prístupu. Podrobnosti o podmienkach prístupu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(2) Úrad môe z vlastného podnetu alebo na návrh
dotknutého podniku rozhodnutím uloi po konzultáciách pod¾a § 10 podnikom, ktoré zabezpeèujú prístup
koncových uívate¾ov k slubám digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania, povinnos zabezpeèi prístup k aplikaènému programovému rozhraniu a prístup k elektronickým programovým sprievodcom za
spravodlivých, primeraných a nediskriminaèných podmienok; týmto nie sú dotknuté povinnosti uloené významným podnikom pod¾a tohto zákona.
(3) Podnik, ktorý prijíma a íri programové sluby so
irokouhlým formátom, je povinný tento formát zachováva.
(4) Televízna programová sluba so irokouhlým formátom je sluba, ktorá úplne alebo èiastoène obsahuje
programy vyrobené a upravené na zobrazenie v irokouhlom formáte na celú výku obrazovky. Referenèným
formátom je formát 16 : 9.
(5) Zariadením pre zdokonalenú digitálnu televíziu
sa rozumie prídavné zariadenie urèené na pripojenie
k televíznemu prijímaèu alebo integrovaný digitálny televízny prijímaè na príjem interaktívnych sluieb digitálnej televízie.
§ 27
Prepojenie sietí
(1) Podnik poskytujúci verejnú sie má právo a na poiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sie povinnos rokova o prepojení sietí, a ak je to uskutoènite¾né, na základe zmluvy o prepojení prepoji svoju sie
so sieou iadajúceho podniku na úèely poskytovania
verejných sluieb, aby sa zabezpeèilo poskytovanie sluieb a interoperabilita sluieb. Zmluva o prepojení
musí by písomná. Podstatnou èasou zmluvy o prepojení je cena za prepojenie.
(2) Podnik poskytujúci verejnú sie má právo a na poiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sie na
základe veobecného povolenia v èlenskom táte povinnos rokova o prepojení sietí, a ak je to uskutoènite¾né,
na základe zmluvy prepoji svoju sie so sieou iadajúceho podniku. Podnik iného èlenského tátu iadajúci
o prístup alebo prepojenie v Slovenskej republike nepodlieha oznamovacej povinnosti na tomto území, ak
tu neposkytuje sluby alebo siete.
(3) Prepojenie môe poskytova podnik alebo tretia
osoba, ktorá má prístup k verejnej sieti. Prepojenie ve-

) § 2 písm. b) zákona è. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových sluieb a televíznych programových sluieb
a sluieb informaènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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rejných sietí musí by prístupné v obvyklých bodoch
prepojenia a v kvalite, ktorá nie je horia ako prevádzkovanie verejnej siete pre vlastnú potrebu podniku alebo poskytovanie verejnej siete a sluby podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má
právo spolurozhodova. Podnik je zodpovedný za interoperabilitu sluieb na strane ním prevádzkovanej verejnej siete a po bod prepojenia.
(4) Podnik poskytujúci verejnú sie je povinný umoni prepojenie
a) za technických poiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických pecifikácií pod¾a § 14
ods. 2 písm. q) zabezpeèujúcich interoperabilitu sluieb,
b) v primeranej lehote a za primeraných zmluvných
podmienok, prièom prepojenie nesmie by podmienené platbou za tie èasti verejnej siete alebo tie zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné,
c) aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia verejných sietí, ak o to podnik poskytujúci verejnú sie poiada a uhradí nevyhnutné náklady takého prepojenia.
(5) Uzavretú zmluvu o prepojení sietí a jej zmeny je
podnik povinný v písomnej forme predloi úradu do 45
dní odo dòa jej uzavretia; v elektronickej forme je podnik povinný predloi úradu uzavretú zmluvu o prepojení sietí v rovnakej lehote a v rozsahu základných technických a ekonomických podmienok prepojenia. Úrad
zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí
vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umoní nahliadnu do zmluvy
kadému, kto o to poiada, okrem tých èastí zmluvy,
ktoré majú charakter obchodného tajomstva.15) Predmetom obchodného tajomstva nie je cena za prepojenie.
(6) Úrad môe rozhodnutím uloi po konzultáciách
pod¾a § 10 podnikom, ktoré kontrolujú prístup najmenej
k jednému koncovému bodu siete, povinnosti v nevyhnutnom rozsahu na zabezpeèenie prepojite¾nosti medzi koncovými bodmi siete, v odôvodnených prípadoch
aj povinnos prepoji siete v lehote urèenej úradom
a v potrebnom rozsahu aj povinnosti na zabezpeèenie
interoperability ich sluieb; týmto nie sú dotknuté povinnosti uloené významným podnikom pod¾a tohto zákona.
(7) Informácie, ktoré podniky získali v priebehu rokovania o prepojení verejných sietí, sa môu poui len na
úèel, na ktorý boli získané, a nesmú sa poskytnú tretím osobám, pre ktoré by takéto informácie mohli znamena konkurenènú výhodu. Toto ustanovenie sa nevzahuje na informácie pod¾a § 40 ods. 3.
§ 28
Dobrovo¾né oddelenie obchodnej spoloènosti
(1) Ak významný podnik plánuje previes obchodný
majetok tvoriaci jeho prístupovú sie alebo jej podstatnú èas na samostatnú obchodnú spoloènos, v ktorej
nemá majetkovú úèas, alebo zaloi samostatnú obchodnú spoloènos, ktorá má postavenie ovládanej
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osoby,21) ktorá bude poskytova podnikom na maloobchodnom trhu, vrátane jeho vlastných maloobchodných
zloiek, úplne rovnocenné prístupové produkty, je povinný o tom informova úrad najmenej tyri mesiace vopred. Podnik je povinný informova úrad o zmenách
svojho zámeru, ako aj o koneènom výsledku procesu oddelenia.
(2) Úrad posúdi vplyv zamý¾aného procesu zaloenia obchodnej spoloènosti na uloené povinnosti. Na
tento úèel úrad vykoná pod¾a § 17 koordinovanú analýzu trhov súvisiacich s prístupovou sieou a ïalej postupuje pod¾a § 18.
(3) Samostatnej obchodnej spoloènosti úrad môe
uloi ktorúko¾vek z povinností ustanovených v § 19 a
23 na ktoromko¾vek relevantnom trhu, vo vzahu ku
ktorému bola v súlade s § 17 oznaèená ako významný
podnik, alebo akúko¾vek inú povinnos, ktorú Európska komisia povolí pod¾a § 18 ods. 3.
TVRTÁ HLAVA
SPRÁVA ÈÍSEL A FREKVENCIÍ
§ 29
Správa èísel a èíslovací plán
(1) Úrad
a) vykonáva správu èísel,
b) zostavuje a vydáva èíslovací plán,
c) vydáva individuálne povolenia na pouívanie èísel.
(2) Èísla sú volacie èísla, èíselné bloky a adresy verejných sietí a sluieb.
(3) Úrad uvádza v èíslovacom pláne pravidlá zostavovania a pouívania èísel a veobecné podmienky na ich
pride¾ovanie zabezpeèujúce rovnaké zaobchádzanie so
vetkými poskytovate¾mi verejných sluieb. Pri jeho
spracovaní repektuje medzinárodné zmluvy a záväzky
Slovenskej republiky vyplývajúce z jej èlenstva v medzinárodných organizáciách a prihliada aj na vývoj nových sluieb a zabezpeèenie dostatoèného poètu èísel.
(4) Podnik je povinný poskytnú na poiadanie úradu
informácie potrebné pri zostavovaní a uplatòovaní èíslovacieho plánu.
(5) Èíslovací plán ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá úrad.
§ 30
Správa frekvenèného spektra
(1) Úrad vykonáva správu frekvenèného spektra, ktorou je
a) spolupráca s ministerstvom pri spracúvaní návrhu
národnej tabu¾ky frekvenèného spektra,
b) zostavovanie plánu vyuívania frekvenèného spektra,
c) pride¾ovanie frekvencií a urèovanie podmienok, za
ktorých je moné frekvencie pouíva,
d) koordinácia a kontrola vyuívania frekvenèného
spektra.
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(2) Na príprave národnej tabu¾ky frekvenèného spektra sa podie¾a medzirezortná komisia, ktorej tatút
a rokovací poriadok schva¾uje ministerstvo. Jej èlenom
sú zástupcovia ministerstva, Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra), Slovenskej informaènej sluby
a úradu.

(8) Úrad raz za tri roky preskúmava nevyhnutnos
obmedzení pod¾a odsekov 5 a 6 a výsledky preskúmania zverejní. Na základe výsledkov preskúmania úrad
obmedzenia ponechá alebo zmení.

(3) Národná tabu¾ka frekvenèného spektra obsahuje
najmä frekvenèné pásma vymedzené pre jednotlivé rádiokomunikaèné sluby na civilné úèely a vojenské
úèely; vojenským úèelom pod¾a tohto zákona je zabezpeèenie obrany tátu, bezpeènosti tátu, ochrany verejného poriadku, ivota, verejného zdravia a majetku.
Národnú tabu¾ku frekvenèného spektra ustanoví vláda
nariadením a ministerstvo ju zverejòuje na svojom webovom sídle.

(1) Individuálne povolenie na pouívanie èísel je rozhodnutie úradu o pridelení èísel pod¾a èíslovacieho plánu.

(4) Úrad na základe národnej tabu¾ky frekvenèného
spektra vydáva plán vyuívania frekvenèného spektra
s prihliadnutím na potrebu európskej harmonizácie,
stupeò technického rozvoja rádiových zariadení a poskytovania sluieb v konkrétnom frekvenènom pásme,
dosiahnutie výhod pre spotrebite¾ov a zabezpeèenie obrany a bezpeènosti tátu. Plán vyuívania frekvenèného spektra obsahuje aj informáciu, v ktorých frekvenèných pásmach je moné práva vyplývajúce z pridelenia
frekvencií previes alebo prenaja. Plán vyuívania
frekvenèného spektra úrad zverejòuje na svojom webovom sídle.

(3) iados o pridelenie èísel obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a pod¾a § 15 ods. 2
písm. a),
b) údaje o poadovaných èíslach,
c) úèel pouitia èísel,
d) èas pouívania èísel,
e) prílohu, ktorou sú doklady o splnení podmienok na
pridelenie harmonizovaného európskeho èísla sociálneho významu pod¾a osobitného predpisu,24) ak
sa poaduje takéto èíslo.

(5) Úrad pri tvorbe plánu vyuívania frekvenèného
spektra prihliada na to, aby sa vo vymedzených frekvenèných pásmach mohli vyuíva vetky druhy technológií pouívaných pre sluby. Úrad môe po konzultáciách pod¾a § 10 urèi primerané a nediskriminaèné
obmedzenia pre niektoré druhy rádiových sietí alebo
bezdrôtovej prístupovej technológie, ak je to nevyhnutné z dôvodov zabránenia kodlivému rueniu, ochrany
verejného zdravia pred elektromagnetickým po¾om,
potreby zabezpeèenia technickej kvality sluby, zabezpeèenia maximalizácie spoloèného vyuívania frekvencií, garantovania efektívneho vyuívania frekvenèného
spektra alebo zabezpeèenia plnenia cie¾a veobecného
záujmu pod¾a odseku 6.
(6) Úrad prihliada na to, aby sa vo vymedzených frekvenèných pásmach mohli poskytova vetky druhy sluieb. Úrad môe po konzultáciách pod¾a § 10 primerane
a nediskriminaène obmedzi rozsah sluieb v príslunom frekvenènom pásme, ak je to nevyhnutné z dôvodov zabezpeèenia plnenia cie¾a veobecného záujmu,
najmä ochrany ivota, podpory sociálnej, regionálnej
alebo územnej súdrnosti, zabránenia neefektívnemu
vyuívaniu frekvencií alebo podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, plurality médií a poskytovania sluieb rozhlasového a televízneho vysielania.
(7) Ak je to potrebné na ochranu sluby zabezpeèujúcej
ochranu ivota, alebo výnimoène z dôvodov plnenia iných
cie¾ov veobecného záujmu pod¾a odseku 6, môe úrad
zakáza poskytova inú slubu v konkrétnom pásme.
24

§ 31
Individuálne povolenie na pouívanie èísel

(2) Úrad pridelí èísla na základe iadosti podniku,
ktorý poskytuje verejnú sie alebo verejné sluby alebo
na základe iadosti osoby poadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho èísla sociálneho významu
na úèely poskytovania harmonizovaných sluieb sociálneho významu, do troch týdòov od doruèenia iadosti, ktorá má vetky náleitosti pod¾a odseku 3.

(4) Individuálne povolenie na pouívanie èísel môe
obsahova len
a) identifikaèné údaje iadate¾a, ktorému sa èísla pride¾ujú,
b) pridelené èísla a urèenie sluby, pre ktorú sa má èíslo pouíva, vrátane poiadaviek súvisiacich s poskytovaním tejto sluby,
c) zásady tvorby cien a maximálne ceny pre urèité èísla,
ak je to potrebné na ochranu koncových uívate¾ov,
d) poiadavky na prenosite¾nos èísel,
e) osobitné podmienky na pouívanie pridelených èísel,
f) lehotu, na ktorú sa èísla pride¾ujú,
g) opakovanú úhradu za pridelené èísla a spôsob jej
platenia,
h) uloenie povinnosti kadoroène v lehote uvedenej v rozhodnutí predklada úradu správu o pouívaní èísel,
i) záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa pouívania èísel.
(5) Úrad èísla nepridelí, ak
a) to vyaduje dodranie záväzku Slovenskej republiky
vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z èlenstva v medzinárodnej organizácii,
b) pridelenie èísel neumoòuje èíslovací plán,
c) poadované èísla nie sú k dispozícii,
d) iadate¾ o pridelenie harmonizovaného európskeho
èísla sociálneho významu nespåòa podmienky na
pridelenie èísel pod¾a osobitného predpisu,24)
e) iadate¾ovi v posledných troch rokoch zruil individuálne povolenie na pouívanie èísla alebo rozhodol
o odobratí prideleného èísla pod¾a odseku 9 písm. a)
prvého a tretieho bodu.

) Napríklad § 77 a 86 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(6) Úrad rozhodne o zmene prideleného èísla,
a) ak je to nevyhnutné na dodranie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z èlenstva v medzinárodnej organizácii,
b) ak je to nevyhnutné z h¾adiska obrany tátu, bezpeènosti tátu a ochrany verejného poriadku,
c) ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpeènosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,
d) v záujme prispôsobenia poiadavkám trhu alebo poiadavkám uívate¾ov,
e) ak dolo ku zmene skutoèností, na ktorých základe
sa rozhodovalo o pridelení èísla,
f) na základe odôvodnenej iadosti drite¾a individuálneho povolenia na pouívanie èísel.
(7) V konaní pod¾a odseku 6 úrad písomne oznámi drite¾ovi individuálneho povolenia na pouívanie èísel
zamý¾anú zmenu; drite¾ individuálneho povolenia na
pouívanie èísel môe do tyroch týdòov odo dòa doruèenia tohto oznámenia vyjadri k zamý¾anej zmene
svoje stanovisko.
(8) Drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie èísel je povinný v lehote urèenej úradom a na svoje náklady vykona rozhodnutie úradu o zmene pridelenia èísel
pod¾a odseku 6 písm. a) a e).
(9) Úrad zruí individuálne povolenie na pouívanie
èísel alebo rozhodne o odobratí prideleného èísla, ak
a) drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie èísel
1. neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom
alebo individuálnym povolením na pouívanie
èísla vrátane jeho zmien, hoci bol na monos
odobratia èísla písomne upozornený a nevykonal
nápravu v urèenej lehote; to neplatí pre roènú
úhradu za pridelené èísla,
2. najmenej 12 mesiacov od pridelenia èísla toto èíslo nepouíval alebo ak prestal pridelené èíslo pouíva najmenej poèas troch mesiacov,
3. neuhradil opakovanú úhradu za pridelené èísla
do troch mesiacov odo dòa jej splatnosti,
4. prestal spåòa podmienky na pouívanie prideleného harmonizovaného európskeho èísla sociálneho významu pod¾a osobitného predpisu,24)
b) je to nevyhnutné z h¾adiska obrany tátu, bezpeènosti tátu alebo ochrany verejného poriadku.
(10) Individuálne povolenie na pouívanie èísel stráca
platnos dòom
a) uplynutia lehoty, na ktorú bolo èíslo pridelené,
b) doruèenia oznámenia drite¾a individuálneho povolenia na pouívanie èísel o vrátení èísel úradu,
c) doruèenia oznámenia podniku o zruení poskytovania siete alebo sluby úradu,
d) právoplatnosti rozhodnutia o odobratí èísla,
e) zániku drite¾a individuálneho povolenia na pouívanie èísel; to neplatí, ak má drite¾ právneho nástupcu,
f) právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytova siete alebo sluby.
(11) Podnik pridelí èíslo inému úèastníkovi najskôr po
uplynutí iestich mesiacov odo dòa, keï zanikla predchádzajúcemu úèastníkovi zmluva o poskytovaní ve-
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rejných sluieb, ktorou mu bolo predmetné èíslo
pridelené.
(12) Drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie
èísel je povinný plati za kadé pridelené èíslo roènú
opakovanú úhradu pod¾a sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá úrad.
(13) Drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie
èísel nesmie diskriminova iné podniky, pokia¾ ide o èíselné mnoiny umoòujúce prístup k ich slubám.
Individuálne povolenie
na pouívanie frekvencií
§ 32
(1) Frekvencie je moné pouíva len na základe veobecného povolenia na pouívanie frekvencií alebo na
základe individuálneho povolenia na pouívanie frekvencií. Individuálne povolenie na pouívanie frekvencií
(ïalej len individuálne povolenie) je rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o urèení podmienok, za ktorých je moné frekvencie pouíva, alebo rozhodnutie
úradu o pridelení frekvencií alebo rozhodnutie o urèení
podmienok, za ktorých je moné frekvencie pouíva.
(2) Úrad vydáva individuálne povolenie pod¾a plánu
vyuívania frekvenèného spektra, ak je to potrebné na
a) predchádzanie kodlivému rueniu,
b) zabezpeèenie technickej kvality sluby,
c) zabezpeèenie efektívneho vyuívania frekvenèného
spektra alebo
d) plnenie iných cie¾ov veobecného záujmu vymedzených v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je
Slovenská republika viazaná.
(3) Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do
iestich týdòov odo dòa doruèenia úplnej iadosti, ak
ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii pod¾a plánu vyuívania frekvenèného spektra. Ak je iadate¾ov o pridelenie tých istých frekvencií viac, úrad vydá individuálne povolenie pod¾a poradia, v akom boli iadosti doruèené. Úrad môe lehotu na vydanie individuálneho
povolenia predåi najviac na osem mesiacov, ak je to
nevyhnutné na zabezpeèenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre
vetkých iadate¾ov. Tieto èasové obmedzenia nemajú
vplyv na medzinárodné dohody týkajúce sa pouívania
frekvencií a orbitálnych pozícií.
(4) Drite¾om individuálneho povolenia môe by
a) fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, a ak ide
o individuálne povolenie na prevádzku amatérskej
stanice, fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 14 rokov,
b) právnická osoba.
(5) iados o vydanie individuálneho povolenia obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a pod¾a § 15 ods. 2
písm. a) a dátum narodenia, ak je iadate¾om o individuálne povolenie na prevádzku amatérskej stanice
fyzická osoba,
b) poèet a typ rádiových zariadení, ako aj vysielacích
a prijímacích antén, ak je to potrebné,
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c) poadovanú frekvenciu alebo frekvenèné pásmo
a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné,
d) úèel a spôsob pouitia rádiových zariadení vrátane
ich technických údajov a údajov o vysielacích a prijímacích anténach spolu s vyarovacími diagramami,
ak nie sú u záväzne ustanovené v medzinárodnej
zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e) údaje o osobe oprávnenej kona v mene iadate¾a
a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového
zariadenia a osvedèenie o jej osobitnej odbornej spôsobilosti, ak to tento zákon ustanovuje,
f) predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a zaèatia poskytovania sluby, ak
je to potrebné,
g) osvedèenú kópiu licencie vysielate¾a na analógové
vysielanie udelenú pod¾a osobitného predpisu,25) ak
ide o individuálne povolenie na rozhlasové analógové vysielanie,
h) obdobie, na ktoré iadate¾ iada o pridelenie frekvencií,
i) poadované identifikaèné znaky, ak sú pre daný
druh sluby nevyhnutné,
j) ïalie údaje, ak sú potrebné na plnenie úloh pod¾a
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo ktoré vyplývajú z èlenstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.
(6) Úrad môe vyadova predloenie informácií potrebných na preukázanie skutoèností uvedených v iadosti pod¾a odseku 5.
(7) Úrad môe obmedzi poèet práv na pouívanie
frekvencií uvedených v pláne vyuívania frekvenèného
spektra alebo predåi trvanie existujúcich práv inak,
ako bolo urèené v pôvodných individuálnych povoleniach, prièom prihliadne na potrebu maximalizova výhody pre pouívate¾ov a u¾ahèi rozvoj hospodárskej
súae. Úrad konzultuje návrh na obmedzenie poètu
práv pod¾a § 10. Po urèení postupu vyzve na podávanie
iadostí o vydanie alebo predåenie individuálneho povolenia.
(8) Úrad prehodnocuje raz za tri roky alebo na základe iadosti dotknutých podnikov obmedzenie poètu
práv pod¾a odseku 7.
(9) Individuálne povolenie pod¾a odseku 1 môe obsahova len
a) identifikaèné údaje o drite¾ovi individuálneho povolenia,
b) povinnos poskytova slubu alebo pouíva typ
technológie, pre ktoré sú pridelené frekvencie urèené, vrátane prípadných poiadaviek na pokrytie
a kvalitu, ak takéto povinnosti ustanovuje národná
tabu¾ka frekvenèného spektra alebo plán vyuívania
frekvenèného spektra,
c) podmienky na efektívne pouívanie frekvencií,
d) technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie kodlivého ruenia a na obmedzenie vystavenia verejnosti úèinkom elektromagnetického
po¾a, ak sa také podmienky líia od podmienok urèených vo veobecnom povolení,
25

) § 49 ods. 3 zákona è. 308/2000 Z. z.
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e) pridelené frekvencie, identifikaèné znaky a lehotu
platnosti individuálneho povolenia, s výhradou
zmien v národnej tabu¾ke frekvenèného spektra,
f) záväzky, ktoré na seba prevzal úèastník výberového
konania v priebehu výberového konania a ktoré
uviedol v ponuke,
g) operátorskú triedu pre amatérske stanice,
h) výku úhrady za frekvencie a identifikaèné znaky
a spôsob platenia,
i) vymedzenie povinností vrátane súvisiacich údajov,
ktoré sú potrebné na plnenie úloh pod¾a medzinárodných zmlúv o vyuívaní frekvencií, ktorými je
Slovenská republika viazaná alebo ktoré vyplývajú
z èlenstva Slovenskej republiky v medzinárodných
organizáciách,
j) podmienky prevodu alebo prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,
k) poèet a typ rádiových zariadení a antén, ich technickú pecifikáciu a druh vysielania, ak je to potrebné,
l) vymedzenie územia, na ktorom je moné frekvencie
pouíva, ak je to pre daný druh rádiokomunikaènej
sluby potrebné,
m) povinnosti pecifické pre experimentálne pouívanie
frekvencií.
(10) Individuálne povolenie na rozhlasové analógové
pozemské vysielanie úrad vydá, ak iadate¾ o individuálne povolenie má licenciu na rozhlasové analógové pozemské vysielanie alebo ak má uzavretú zmluvu o prenose rozhlasového vysielania s drite¾om takej licencie.
(11) Úrad pri urèovaní lehoty platnosti individuálneho povolenia prihliada na potrebné investície a potrebu
poskytnú primerané obdobie na amortizáciu investícií. Úrad vydá individuálne povolenie najviac na desa
rokov. Ak je to odôvodnené obdobím návratnosti investície, úrad môe vyda individuálne povolenie aj na dlhie obdobie. Ak ide o frekvencie, ktoré neboli pridelené
na základe výsledku výberového konania, úrad môe
individuálne povolenie na základe iadosti drite¾a povolenia predåi. Ak ide o individuálne povolenie na rozhlasové analógové pozemské vysielanie vydané na základe licencie na analógové rozhlasové pozemské
vysielanie, mono toto individuálne povolenie vyda na
obdobie uvedené v iadosti o individuálne povolenie,
najviac na obdobie, na ktoré bola udelená licencia na
rozhlasové analógové pozemské vysielanie. iados
o predåenie platnosti individuálneho povolenia môe
iadate¾ poda najskôr es mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr es týdòov pred stratou platnosti individuálneho povolenia.
(12) Úrad v individuálnom povolení uvedie, èi je moné práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previes
alebo prenaja v súlade s plánom vyuívania frekvenèného spektra a za akých podmienok.
(13) Zámer uskutoèni prevod práv vyplývajúcich
z pridelenia frekvencií je podnik povinný oznámi úradu najneskôr tyri týdne pred jeho uskutoènením
a uskutoènenie prevodu do piatich pracovných dní.
Oznámenie o zámere obsahuje identifikaèné údaje drite¾a individuálneho povolenia a podniku, na ktorý sa
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majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previes, v rozsahu pod¾a § 15 ods. 2 písm. a) a b), oznaèenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod týka
a frekvencií, ktoré sa majú previes. Úrad tento zámer,
ako aj uskutoènenie prevodu, zverejní.
(14) Prevod alebo prenájom práv nie je moné uskutoèni, ak
a) ide o frekvencie pridelené na analógové rozhlasové
alebo analógové televízne vysielanie,
b) ide o harmonizované frekvencie a ich prevod nie je
v súlade s ich harmonizáciou,
c) následkom prevodu alebo prenájmu by dolo k narueniu hospodárskej súae,
d) podniku, na ktorý sa práva majú previes, alebo ktorému sa majú prenaja, v posledných troch rokoch
pred uskutoènením zamý¾aného prevodu alebo
prenájmu, úrad pod¾a § 34 ods. 3 zruil individuálne
povolenie, ktorého bol drite¾om.
(15) Ak úrad neurèí v individuálnom povolení inak,
povinnosti a podmienky urèené v tomto povolení zostávajú v platnosti aj po prevode alebo prenájme práv.
(16) Úrad môe vyda doèasné individuálne povolenie, ktorého platnos nepresahuje jeden mesiac, urèené na jednorazové úèely, ktoré nemono predvída
s dostatoèným predstihom, ak poadované frekvencie
sú k dispozícii a nedôjde ku kodlivému rueniu. iados o vydanie doèasného individuálneho povolenia
musí by doruèená úradu najmenej tri pracovné dni
pred poadovaným termínom zaèatia pouívania frekvencie.
(17) Podrobnosti o individuálnom povolení, ktorým
sa pride¾ujú frekvencie na poskytovanie terestriálneho
multiplexu, a o jeho udelení upravuje osobitný predpis.26)
§ 33
(1) Ak je potrebné obmedzi poèet práv na pouívanie
frekvencií alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky pridelenia sú urèené v pláne vyuívania frekvenèného spektra, úrad vydáva individuálne
povolenie na základe výsledku výberového konania
pod¾a odsekov 2 a 9. Úrad vyhlási výberové konanie na
základe iadosti o vydanie individuálneho povolenia
alebo z vlastného podnetu. Úrad poèas výberového konania konanie o iadosti o vydanie individuálneho povolenia preruí.
(2) Úrad zaène výberové konanie výzvou na predloenie ponúk, v ktorej urèí
a) frekvencie, frekvenèné bloky alebo frekvenèné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
b) úèel pouitia, podmienky a zásady na optimálne vyuitie frekvencií,
c) hodnotiace kritériá,
d) termín, do ktorého sa musí predloi ponuka,
e) poiadavky na formu a obsah predkladaných pod-

26
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kladov do výberového konania, aby bola zabezpeèená porovnate¾nos ponúk,
f) výku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií
ako oèakávanú minimálnu ponuku,
g) ïalie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné.
(3) Úrad zverejní výzvu na predloenie ponúk vo vestníku a oznam o zverejnení výzvy zverejní v jednom celotátnom denníku periodickej tlaèe v Slovenskej republike. Úrad zruí výberové konanie, ak v lehote na
podanie ponuky uvedenej vo výzve nebola predloená
ani jedna ponuka. Úrad môe zrui výberové konanie,
ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Úrad je povinný bezodkladne
oznámi vetkým uchádzaèom zruenie výberového konania s uvedením dôvodu zruenia.
(4) Na vyhodnotenie ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej pä èlenov. Èlenov výberovej
komisie vymenúva predseda úradu; èlenom výberovej
komisie môe by iba osoba bezúhonná a odborne spôsobilá. Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace; to neplatí ak
ide o tátneho zamestnanca. Za odborne spôsobilú osobu sa povauje osoba, ktorá má vysokokolské vzdelanie právneho, ekonomického alebo technického smeru
so zameraním na elektronické komunikácie a prax
v odbore najmenej pä rokov. Èlenom výberovej komisie nesmie by
a) osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu k niektorému úèastníkovi
výberového konania alebo jeho zástupcovi,
b) osoba, ktorá je spoloèníkom, tatutárnym orgánom
alebo èlenom tatutárneho orgánu, alebo kontrolného, alebo dozorného orgánu niektorého z úèastníkov
výberového konania alebo jeho zástupcu,
c) osoba, ktorá je blízkou osobou27) spoloèníka, tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu,
èlena kontrolného alebo dozorného orgánu, alebo
vedúceho zamestnanca niektorého úèastníka výberového konania alebo jeho zástupcu,
d) osoba, o ktorej so zrete¾om na jej pomer k veci, k niektorému z úèastníkov výberového konania alebo
k jeho zástupcovi mono ma pochybnos o jej nezaujatosti.
(5) Osoba, ktorá má by vymenovaná za èlena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomné èestné vyhlásenie o tom, e spåòa podmienky ustanovené
v odseku 4. Ak po zaèatí výberového konania èlen výberovej komisie prestane spåòa podmienky ustanovené
v odseku 4, je povinný bezodkladne o tom upovedomi
predsedu úradu a a do svojho odvolania sa nezúèastòova na èinnosti výberovej komisie. Predseda úradu
vymenuje za èlena výberovej komisie inú osobu, ktorá
spåòa podmienky ustanovené v odseku 4 a poskytne
o tom písomné èestné vyhlásenie.

) § 18 a 23 zákona è. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových sluieb a poskytovaní iných obsahových sluieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
27
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
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(6) Úèastníkom výberového konania je predkladate¾
ponuky, ktorý ju predloil v termíne uvedenom vo výzve
na výberové konanie.
(7) Na ponuku podanú po uplynutí urèeného termínu
úrad neprihliada a vráti ju predkladate¾ovi ponuky neotvorenú. Po uplynutí urèeného termínu nemono ponuku doplni, ani zmeni.
(8) Výberová komisia vylúèi z výberového konania
úèastníka výberového konania, ktorého ponuka nespåòa poiadavky uvedené vo výzve alebo ktorému úrad
individuálne povolenie v posledných troch rokoch zruil pod¾a § 34 ods. 3. Výberová komisia vyhodnotí ponuky pod¾a kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a urèí poradie úèastníkov výberového konania,
o èom vyhotoví správu. Úrad je pri pride¾ovaní frekvencií viazaný poradím urèeným výberovou komisiou.
Úèastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na
miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia, sa povaujú za neúspených úèastníkov. Neúspeným úèastníkom výberového konania a vylúèeným úèastníkom
výberového konania úrad konanie o ich iadosti zastaví
s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokraèovanie v konaní o pridelení frekvencií úspenému úèastníkovi výberového konania.
(9) Úspenému úèastníkovi výberového konania
úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr
do tyroch týdòov po vyhodnotení a urèení poradia
úèastníkov výberového konania. Toto rozhodnutie neoprávòuje úspeného úèastníka pouíva frekvencie.
Pred zaèatím pouívania pridelených frekvencií je
úspený úèastník výberového konania povinný poiada úrad o vydanie rozhodnutia o urèení podmienok, za
ktorých je moné frekvencie pouíva.
(10) Ak úspený úèastník výberového konania vezme
svoju iados spä pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií alebo sa pridelenia frekvencií vzdá, alebo
úrad rozhodnutie o pridelení frekvencií zruí, pretoe
nebola uhradená jednorazová úhrada za pridelenie
frekvencií v lehote splatnosti, úrad zaène konanie vo
veci pridelenia frekvencií s ïalím úèastníkom výberového konania pod¾a poradia stanoveného komisiou.
Úspený úèastník výberového konania preberá na seba
záväzky, ktoré uviedol v ponuke.
(11) Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzahujú
na pride¾ovanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie.

§ 34
(1) Úrad nevydá alebo nepredåi individuálne povolenie, ak
a) to vyaduje medzinárodná zmluva alebo èlenstvo
Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b) to ustanovuje osobitný predpis,28)
28

) § 20 zákona è. 220/2007 Z. z.
) Napríklad § 54 ods. 6 zákona è. 220/2007 Z. z.
30
) § 54 a 63 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
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c) pridelenie frekvencie neumoòuje plán vyuívania
frekvenèného spektra,
d) poadovaná frekvencia nie je k dispozícii,
e) o individuálne povolenie poiadala osoba, ktorej
úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zruil pod¾a odseku 3, alebo
f) individuálne povolenie, ktorého predåenie drite¾
individuálneho povolenia iada, sa týka frekvencií,
ktoré boli pridelené na základe výsledku výberového
konania.
(2) Úrad môe rozhodnú o zmene individuálneho povolenia
a) z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), ak dodranie týchto záväzkov nemono zabezpeèi inak,
b) ak dolo k podstatnej zmene skutoèností, na ktorých
základe bolo individuálne povolenie udelené,
c) na základe odôvodnenej iadosti drite¾a individuálneho povolenia.
(3) Úrad zruí individuálne povolenie alebo odoberie
pridelenú frekvenciu, ak
a) drite¾ individuálneho povolenia nezaèal pouíva
pridelenú frekvenciu na povolený úèel alebo v urèenom územnom rozsahu do iestich mesiacov odo
dòa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, ak
úrad v individuálnom povolení neurèil dlhiu lehotu, alebo ju pouíval na iný úèel, ne na aký mu bola
pridelená,
b) drite¾ individuálneho povolenia nepouíval pridelenú frekvenciu na povolený úèel alebo v urèenom
územnom rozsahu viac ako es mesiacov; úrad individuálne povolenie zruí, ak sa tento stav preukáe opakovane v troch po sebe nasledujúcich kontrolách s èasovým odstupom minimálne dva týdne
medzi jednotlivými kontrolami,
c) drite¾ individuálneho povolenia neplní povinnosti
ustanovené týmto zákonom alebo urèené v individuálnom povolení, hoci bol na monos zruenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote urèenej úradom,
d) drite¾ individuálneho povolenia neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie pod¾a § 35 do troch mesiacov odo dòa jej splatnosti alebo neuhradil jednorazovú úhradu pod¾a § 35 v lehote splatnosti,
e) sa prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencie uskutoènil v rozpore s týmto zákonom alebo individuálnym povolením,
f) to ustanovuje osobitný predpis.29)
(4) Individuálne povolenie stráca platnos
a) dòom uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,
b) smrou alebo zánikom drite¾a individuálneho povolenia; to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu,
c) dòom, ktorý je uvedený v oznámení o vzdaní sa individuálneho povolenia doruèenom úradu, najskôr
vak dòom doruèenia oznámenia,
d) dòom ukonèenia poskytovania sietí alebo sluieb
oznámeného pod¾a § 15,
e) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu,30)
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f) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o výmaze plavidla z námorného registra Slovenskej
republiky alebo registra plavidiel, ak ide o individuálne povolenie pre lodnú stanicu, alebo rozhodnutia
o výmaze lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky, ak ide o individuálne povolenie pre lietadlovú stanicu.31)
§ 35
Úhrada za právo pouíva frekvencie
(1) Úhrada za právo pouíva frekvencie zoh¾adòuje
záruku pouívania pridelených frekvencií bez ich vzájomného ruenia. Jednorazová úhrada za pridelenie
frekvencie je úhrada pod¾a § 33 ods. 2 písm. f). Opakovaná úhrada je úhrada za právo pouíva frekvenciu
alebo identifikaèný znak. Úhrada je splatná pod¾a rozhodnutia úradu v individuálnom povolení.
(2) Opakovaná úhrada pod¾a odseku 1 sa platí pod¾a
sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na
vyuívanie frekvencií, ktoré sú v národnej tabu¾ke frekvenèného spektra vymedzené na vojenské úèely.

§ 36
Prevádzkovanie koncových zariadení
(1) Prevádzkova, distribuova alebo uvádza na trh
mono len telekomunikaèné zariadenia, ktoré spåòajú poiadavky technických predpisov vydaných pod¾a
osobitného predpisu.32)
(2) Podnik je povinný predklada úradu na zverejnenie technické pecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia,
v lehote najneskôr 15 dní pred uvedením rozhraní do
prevádzky. Úrad vedie zoznam týchto rozhraní a oznamuje ich Európskej komisii.
(3) Podrobnosti o interoperabilite koncových zariadení urèených na príjem digitálneho televízneho signálu
a interoperabilite analógových a digitálnych televíznych prijímaèov ustanoví vláda nariadením.
(4) Veobecné povolenie na pouívanie frekvencií na
prevádzku rádiových zariadení urèuje podmienky, za
ktorých je moné pouíva frekvencie, na ktoré nie je
potrebné individuálne povolenie. Vo veobecnom povolení na pouívanie frekvencií môe úrad obmedzi pouívanie frekvencií iba z dôvodov
a) zabezpeèenia efektívneho vyuívania frekvenèného
spektra,
b) zabránenia kodlivému rueniu alebo
c) zabezpeèenia ochrany verejného zdravia.
31
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§ 37
Osobitná odborná spôsobilos
(1) Obsluhova vybrané rádiové zariadenia môe len
fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilos
na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilos je súhrn
teoretických vedomostí a praktických skúseností
a znalos veobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení.
Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môe fyzická osoba
obsluhova také zariadenia pri výcviku a kolení len
pod doh¾adom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilos. Obsluhu môu vykonáva aj osoby, ktorým
úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilos na obsluhu
vybraných rádiových zariadení.
(2) Osobitnú odbornú spôsobilos úrad overuje skúkou a vydaním osvedèenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúobnú komisiu zriaïuje a jej èlenov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3) iados o vydanie osvedèenia osobitnej odbornej
spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul iadate¾a,
b) adresu trvalého pobytu iadate¾a,
c) poadovaný druh osvedèenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti,
d) dosiahnutý stupeò vzdelania iadate¾a a
e) fotografiu iadate¾a.
(4) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení pouívaných zlokami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informaènou slubou na úèely zabezpeèenia
obrany tátu a bezpeènosti tátu, ochrany verejného
poriadku, ivota, zdravia a majetku.
(5) Vybrané rádiové zariadenia sú
a) rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vån
vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,
b) lietadlová stanica,
c) lietadlová zemská stanica,
d) letecká stanica,
e) letecká zemská stanica,
f) lodná stanica,
g) lodná zemská stanica,
h) pobrená stanica,
i) amatérska stanica.
(6) Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach,
o zriaïovaní skúobnej komisie, o obsahu, rozsahu
a priebehu skúky a o osvedèeniach osobitnej odbornej
spôsobilosti ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(7) Fyzická osoba, ktorá bude obsluhova vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených zariadeniami globálneho námorného tiesòového a bezpeènostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním
skúky absolvova praktický výcvik v koliacom stredis-

) § 26 ods. 5 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 24 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 17 a 52 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov.
32
) § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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ku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou.
Fyzická osoba, ktorá bude obsluhova vybrané rádiové
zariadenie vybavené zariadeniami GMDSS na lodiach,
ktoré nie sú povinne týmito zariadeniami vybavené, je povinná pred vykonaním skúky absolvova praktický výcvik v koliacom stredisku uznanom ministerstvom.
PIATA HLAVA
DOH¼AD
§ 38
Rozsah a opatrenia doh¾adu
(1) Doh¾ad sa uskutoèòuje
a) kontrolou plnenia povinností a podmienok urèených
týmto zákonom, veobecnými povoleniami, rozhodnutiami úradu, veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými pod¾a tohto zákona a kontrolou dodriavania povinností, obmedzení a podmienok, ak to
ustanovuje osobitný predpis33) alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) kontrolou dodriavania podmienok uvádzania telekomunikaèných zariadení a zariadení, ktoré môu
by zdrojom elektromagnetického ruenia, na trh
a do prevádzky,
c) kontrolou technického stavu telekomunikaèných
zariadení, sietí a vedení,
d) opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov,
e) ochranou proti rueniu vrátane sledovania a zisovania zdroja ruenia prevádzky sietí, sluieb a zariadení,
f) ukladaním ochranných opatrení.
(2) Kontrolovanou osobou môe by podnik alebo iná
osoba, ktorá má povinnosti pod¾a tohto zákona, osobitného predpisu32) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná.
(3) Úrad vykonáva doh¾ad pod¾a odseku 1 písm. a) fyzickou kontrolou u kontrolovanej osoby, monitoringom
frekvenèného spektra alebo administratívnou kontrolou údajov a dokladov, ktoré má úrad k dispozícii zo
svojej úradnej èinnosti.
(4) Zamestnanci úradu, ktorí sú oprávnení vykonáva doh¾ad, sú pri výkone doh¾adu
a) oprávnení vstupova na pozemky a do priestorov,
v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú,
alebo sa predpokladá, e sa tam nachádzajú, a vykona kontrolu pod¾a odseku 1,
b) oprávnení overova totonos kontrolovaných osôb,
ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú, poadova od kontrolovaných
osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne
vysvetlenia,
c) oprávnení v odôvodnených prípadoch doèasne
odobra zariadenia na èas nevyhnutne potrebný na
vykonanie skúania alebo kontroly, o èom vydajú
kontrolovanej osobe písomné potvrdenie,
d) povinní preukáza sa sluobným preukazom, ktorý
ich oprávòuje na výkon kontroly,
33
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e) povinní písomne oznámi zistené nedostatky kontrolovanej osobe; pri fyzickej kontrole formou zápisu
o výsledku kontroly,
f) povinní zachováva mlèanlivos voèi tretím osobám
o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone
kontroly a v súvislosti s òou.
(5) Kontrolované osoby sú
a) povinné strpie výkon doh¾adu pod¾a odseku 4
písm. a) a c) a poskytnú úradu vetky poadované
informácie a doklady,
b) oprávnené vyjadri sa k zisteným nedostatkom v lehote urèenej úradom,
c) povinné uhradi náklady skúok na overenie zhody
výrobkov s technickými predpismi, ak sa preukáe,
e vlastnosti výrobku nie sú v zhode s poiadavkami
obsiahnutými v technickom predpise,
d) povinné v lehote urèenej úradom odstráni zistené
nedostatky a písomne oznámi úradu ich odstránenie.
(6) Ak je to nevyhnutne potrebné na identifikáciu
osôb vyuívajúcich frekvencie a dodranie podmienok
individuálneho povolenia, môe sa úrad pri monitoringu vyuívania pridelených frekvencií oboznamova
s obsahom prenáaných správ. Zamestnanci úradu,
ktorí sú poverení vykonáva doh¾ad týmto spôsobom,
nesmú obsah prenáaných správ oznámi iným osobám ne komunikujúcim stranám prenáanej správy
alebo ich splnomocneným zástupcom, ani umoni
iným osobám, aby získavali informácie o obsahu prenáaných správ. Úrad môe uklada obsah správ len na
èas nevyhnutne potrebný na ukonèenie kontroly a uloenia sankcie pod¾a § 69. Po uplynutí tohto èasu úrad
záznam zlikviduje.
(7) Úrad
a) urèí kontrolovanej osobe v písomnom oznámení
o zistených nedostatkoch alebo v zápise o výsledku
kontroly primeranú lehotu na vyjadrenie sa k výsledkom kontroly,
b) preverí opodstatnenos námietok vo vyjadrení kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, prihliadne na opodstatnené námietky a oboznámi s nimi
kontrolovanú osobu,
c) nariadi odstránenie zistených nedostatkov v primeranej lehote, ktorú urèí; to sa nevzahuje na nedostatky pod¾a § 31 ods. 9 a § 34 ods. 3.
(8) Úrad môe osobám, ktoré maria výkon kontroly
tým, e neplnia povinnosti uvedené v odseku 5 písm. a),
uloi poriadkovú pokutu do 200 eur, a to aj opakovane.
§ 39
(1) Ak úrad zistí, e ïalie poskytovanie sluby alebo
balíka sluieb by spôsobilo znaèné naruenie hospodárskej súae, vydá rozhodnutie na zastavenie alebo
odloenie poskytovania takejto sluby alebo balíka sluieb, a to a dovtedy, kým podnik nesplní prístupové
povinnosti, ktoré mu boli uloené pod¾a § 18.

) Napríklad § 9 a 11, 40 a 54, 69 a 70 zákona è. 220/2007 Z. z. v znení zákona è. 532/2010 Z. z., § 30 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení
zákona è. 436/2001 Z. z.
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(2) Ak úrad zistí, e nedostatky v èinnosti kontrolovanej osoby predstavujú bezprostredné a závané ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpeènosti, verejného zdravia, alebo v dôsledku týchto nedostatkov môu
vzniknú iným podnikom, uívate¾om sietí alebo sluieb alebo uívate¾om frekvenèného spektra závané
hospodárske alebo prevádzkové problémy, môe bezodkladne v písomnom oznámení o zistených nedostatkoch nariadi ochranné opatrenie vedúce k náprave situácie.
(3) Kontrolovaná osoba môe do troch pracovných
dní od doruèenia oznámenia o zistených nedostatkoch
poda proti ochrannému opatreniu pod¾a odseku 2 písomne námietky a navrhnú spôsob odstránenia zistených nedostatkov. O námietkach rozhodne osoba, ktorá je priamo nadriadená osobám, ktoré ochranné
opatrenie nariadili.
(4) Ochranné opatrenie platí najviac tri mesiace. Túto
lehotu môe úrad v odôvodnených prípadoch predåi
písomným oznámením najviac o tri mesiace.
§ 40
Povinnos poskytnutia informácií
(1) Podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti pod¾a tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej iadosti predloi úradu v poadovanom rozsahu, forme a v urèenej lehote informácie pod¾a
tohto zákona, osobitného predpisu34) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2) Významný podnik je povinný na základe iadosti
úradu predloi informácie z úètovníctva o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia s príslunými ve¾koobchodnými trhmi.
(3) Podnik je okrem povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2
povinný na základe odôvodnenej iadosti úradu predloi informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote urèenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na
a) overovanie plnenia podmienok pod¾a § 14 ods. 2
písm. d) a e), § 31 ods. 4 písm. d) a g) a § 32 ods. 9
písm. c) a h),
b) overovanie plnenia podmienok veobecného povolenia pri prijatí podania a sanosti, rieení sporu, alebo ak má úrad iné dôvody sa domnieva, e niektorá
podmienka nie je splnená, alebo v prípade zisovania skutkového stavu úradom z jeho vlastnej iniciatívy,
c) posudzovanie iadostí o pridelenie frekvencií alebo
identifikaèných znakov a èísel,
d) zverejòovanie porovnávacích preh¾adov o kvalite
a cene sluieb v prospech koncových uívate¾ov,
e) urèené tatistické úèely,
f) analýzu relevantných trhov,
g) zabezpeèenie efektívneho vyuívania a úèinnej správy rádiových frekvencií,
h) vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo sluieb,
ktoré by mohli ma vplyv na ve¾koobchodné sluby.
34
35

) Zákon è. 220/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 11 ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
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(4) Úrad nemôe iada informácie uvedené v odseku
3 písm. a), b), d) a h) od podniku pred zaèatím poskytovania siete alebo sluby alebo ako podmienku zaèatia
ich poskytovania.
(5) Ak úrad iada podnik o poskytnutie informácií
pod¾a odseku 3, musí podnik informova, na aký úèel
sa informácie pouijú.
(6) Podnik je povinný okrem povinnosti poskytova
tatistické údaje na úèely tátneho tatistického zisovania pod¾a osobitného predpisu35) poskytova ministerstvu aj ïalie tatistické údaje potrebné na dodranie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho
z medzinárodnej zmluvy alebo z èlenstva v medzinárodnej organizácii.
TRETIA ÈAS
SIETE A SLUBY
PRVÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUIEB
§ 41
(1) Podnik poskytujúci verejnú slubu na vytváranie
vnútrotátnych volaní prostredníctvom èísla alebo èísel
z národného èíslovacieho plánu je povinný zabezpeèi
a) koncovým uívate¾om, vrátane uívate¾ov verejných
telefónnych automatov, bezplatný prístup k tiesòovým slubám s vyuitím jednotného európskeho èísla tiesòového volania 112 a iných národných èísel
tiesòového volania,
b) koncovým uívate¾om so zdravotným postihnutím
rovnaký prístup k tiesòovým slubám, aký majú
ostatní koncoví uívatelia a v èo najväèej monej
miere prístup k slubám poskytovaným v rámci èíselného rozsahu zaèínajúceho sa èíslom 116.
(2) Podnik poskytujúci verejnú telefónnu slubu je
povinný obsluhova vetky volania do a z európskeho
telefónneho èíslovacieho priestoru za ceny podobné cenám, ktoré úètuje za volania do iných èlenských tátov
a volania z nich.
(3) Podnik poskytujúci verejnú slubu je povinný zabezpeèi, ak je to technicky a ekonomicky moné, okrem prípadov, keï volaný úèastník z obchodných dôvodov obmedzil volajúcich zo pecifických geografických
oblastí, aby koncoví uívatelia mali prístup k
a) slubám s pouitím negeografických èísel v rámci
Európskej únie a mohli tieto sluby vyuíva,
b) vetkým èíslam v národných telefónnych èíslovacích
plánoch èlenských tátov, èíslam európskeho telefónneho èíslovacieho priestoru a medzinárodným telefónnym èíslam sluieb volania na úèet volaného,
bez oh¾adu na technológiu a zariadenia, ktoré podnik pouíva.
(4) Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné
sluby je povinný na základe písomnej iadosti orgánu
èinného v trestnom konaní a na jeho náklady, z dôvodu
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zabránenia podvodnému konaniu alebo zneuitiu, zablokova prístup k èíslam alebo slubám poskytovaným prostredníctvom urèitých èísel a zadra platby za
prepojenie alebo iné sluby. iados obsahuje urèenie
obdobia, poèas ktorého má takéto blokovanie trva.
Podnik nezodpovedá za kodu spôsobenú výkonom tejto iadosti.
§ 42
Transparentnos a uverejòovanie informácií
pre uívate¾a
(1) Úrad urèí vo veobecnom povolení pod¾a § 14
ods. 2 písm. g) podniku poskytujúcemu verejné siete
alebo verejné sluby rozsah informácií, ktoré je povinný
zverejòova v zrozumite¾nej a ¾ahko dostupnej podobe,
a to najmä
a) identifikaèné údaje podniku,
b) rozsah ponúkaných sluieb,
c) tandardné zmluvné podmienky vrátane prípadného minimálneho trvania zmluvy o poskytovaní verejných sluieb a jej ukonèenia a postupy súvisiace
s prenosom èísel a iných identifikátorov,
d) tandardné ceny s informáciou o poskytovaných
slubách a vetky cenové poloky, vetky druhy uívate¾ských poplatkov, poplatky za servisné sluby
vrátane podrobností o uplatòovaných tandardných
z¾avách, osobitných a cielených systémov taríf, poplatky alebo náklady úèastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom èísel alebo iných identifikátorov,
e) reklamaèný poriadok vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odkodnenia,
f) druhy ponúkaných servisných sluieb,
g) mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik,
h) informácie o právach súvisiacich s univerzálnou
slubou vrátane tónovej vo¾by alebo dvojtónovej
viacfrekvenènej prevádzky, o slube prezentácie
identifikácie volajúceho a slube zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho pod¾a § 60,
i) informácie o platných cenách vo vzahu k vetkým
èíslam alebo slubám s osobitnými cenovými podmienkami; pri osobitných kategóriách sluieb poskytnú takéto informácie okamite pred spojením
volania,
j) informácie o kadej zmene prístupu k slubám tiesòového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci sluby, ktorú si predplatil,
k) informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k slubám a aplikáciám alebo ich pouívania,
l) informácie o postupoch uplatòovaných podnikom,
zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cie¾om predchádza tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieového pripojenia, a o tom, ako by
tieto postupy mohli vplýva na kvalitu sluieb,
m) informácie o práve úèastníka pod¾a § 59 ods. 2,
n) informácie pre úèastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a sluieb, ktoré sú
im urèené,
o) informácie pre koncových uívate¾ov o kvalite svo36
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jich sluieb a o opatreniach prijatých na
zabezpeèenie rovnocenného prístupu k slubám pre
koncových uívate¾ov so zdravotným postihnutím;
tieto informácie je podnik povinný poskytnú úradu
na jeho poiadanie pred ich zverejnením.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 musia by transparentné, porovnate¾né, primerané a aktuálne; úrad
môe vo veobecnom povolení pod¾a § 14 ods. 2 písm. g)
urèi ïalie poiadavky týkajúce sa spôsobu a formy
zverejòovania informácií.
(3) Ak na trhu nie sú dostupné bezplatne ani za primeranú cenu interaktívne návody alebo podobné nástroje, pomocou ktorých si môu koncoví uívatelia nezávisle porovnáva náklady alternatívnych modelov
vyuívania sluieb, úrad môe priamo sprístupni takéto návody alebo nástroje alebo ich obstara prostredníctvom tretích osôb. Tretie osoby majú právo vyuíva
bez poplatku informácie zverejnené podnikmi poskytujúcimi verejné siete alebo verejné sluby s cie¾om predaja alebo sprístupnenia takýchto interaktívnych návodov alebo podobných nástrojov.
(4) Podnik poskytujúci verejnú sie alebo verejnú
slubu je povinný na základe písomnej iadosti prísluného orgánu36) poskytova informácie vo verejnom záujme pre úèastníkov bezplatne, a to rovnakými prostriedkami, ktoré podnik bene pouíva pri komunikácii
s úèastníkom. Podnik poskytuje informácie vo verejnom záujme primeraným spôsobom a za úhradu dohodnutú medzi podnikom a prísluným orgánom. Tieto
informácie poskytujú prísluné orgány podnikom
v tandardizovanom formáte a týkajú sa najmä
a) najèastejieho vyuitia sluieb na nezákonnú èinnos
alebo na írenie kodlivého obsahu, najmä ak sa
môe dotýka dodriavania práv a slobôd iných osôb
vrátane poruovania autorských práv a súvisiacich
práv a právnych následkov takéhoto konania,
b) prostriedkov ochrany proti rizikám z h¾adiska osobnej bezpeènosti, ochrany súkromia a osobných údajov pri pouívaní sluieb.
§ 43
Práva a povinnosti podniku a uívate¾a
(1) Podnik má právo
a) na úhradu za poskytnutú verejnú slubu,
b) na náhradu kody spôsobenej na verejnej sieti a na
verejnom telekomunikaènom zariadení,
c) odmietnu uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných sluieb, ak
1. poskytovanie verejnej sluby na poadovanom
mieste alebo v poadovanom rozsahu je technicky
neuskutoènite¾né okrem poskytovania univerzálnej sluby pod¾a § 50 ods. 2 písm. a) alebo by bolo
moné len s vynaloením neprimerane vysokých
nákladov,
2. záujemca o òu nedáva záruku, e bude dodriava
zmluvu preto, e je dlníkom podniku alebo iného
podniku alebo niektorý z týchto podnikov u
predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu,

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
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3. záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy o poskytovaní verejných sluieb,
d) doèasne prerui alebo obmedzi poskytovanie verejnej sluby z dôvodu
1. jej zneuívania, a to a do odstránenia jej zneuívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneuívanie,
2. nezaplatenia splatnej sumy za verejnú slubu
v lehote upravenej v zmluve o poskytovaní verejných sluieb, a to a do jej zaplatenia alebo do zániku zmluvy o poskytovaní verejných sluieb; doèasne prerui poskytovanie verejnej sluby
mono iba po predchádzajúcom náleitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty urèenej na
zaplatenie alebo
3. podstatného poruenia iných zmluvných podmienok zo strany úèastníka; doèasne prerui poskytovanie verejnej sluby mono iba po predchádzajúcom náleitom upozornení,
e) poadova od úèastníka alebo jeho splnomocneného
zástupcu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní verejných sluieb predloenie preukazu totonosti, vyhotovi kópiu preukazu totonosti alebo odèíta údaje
z preukazu totonosti elektronickými prostriedkami
na úèely overenia poskytnutých údajov úèastníka
pod¾a odseku 2 písm. b).
(2) Podnik je povinný
a) uzavrie zmluvu o poskytovaní verejných sluieb
s kadým záujemcom o poskytovanie verejnej sluby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie pod¾a odseku 1
písm. c),
b) pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných sluieb získava a overova údaje úèastníka vrátane
úèastníka pouívajúceho predplatené sluby podniku a vies evidenciu týchto údajov v rozsahu pod¾a
§ 56 ods. 3 písm. a),
c) písomne, elektronickou potou, slubou krátkych
správ (SMS) alebo telefonicky oznámi úèastníkovi
najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu
zmluvných podmienok a zároveò ho informova
o jeho práve odstúpi od zmluvy o poskytovaní verejných sluieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnos je splnená aj oznámením
úèastníkovi, e dolo k podstatnej zmene zmluvných
podmienok a kde sa s týmito zmenami môe podrobne oboznámi.
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu slubu,
je povinný zabezpeèi svojim úèastníkom prístup k informaènej slube o telefónnych èíslach.
(4) Ak tak úrad urèí vo veobecnom povolení pod¾a
§ 14 ods. 2 písm. g), je podnik poskytujúci verejnú sie
alebo verejnú slubu povinný poskytova
a) tónovú vo¾bu alebo dvojtónovú viacfrekvenènú prevádzku, ak je to technicky a ekonomicky uskutoènite¾né, a slubu prezentácie identifikácie volajúceho
v súlade s § 60,
b) bez poplatku základnú úroveò rozpísaných faktúr,
c) bez poplatku selektívne blokovanie odchádzajúcich
37
38
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volaní, SMS, sluieb multimediálnych správ (MMS)
so zvýenou cenou, alebo ak je to technicky uskutoènite¾né, selektívne blokovanie iných druhov podobných aplikácií,
d) monos predplatenia pripojenia k verejnej sieti
a vyuívanie verejných telefónnych sluieb,
e) monos platby za pripojenie k verejnej sieti v splátkach,
f) informácie o primeraných a nediskriminaèných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, ktoré
umonia, aby po náleitom a vèasnom upozornení
mohlo dôjs k prerueniu alebo odpojeniu úèastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia
alebo neplatenia,
g) cenové poradenstvo,
h) nástroj na kontrolu nákladov za verejné telefónne
sluby vrátane bezplatného upozornenia uívate¾ov
pri neobvyklých alebo neprimeraných výdavkoch,
i) ak je to primerané, rovnocenný prístup k verejným
slubám pre uívate¾ov so zdravotným postihnutím,
aký majú ostatní koncoví uívatelia, vrátane monosti výberu podnikov,
j) bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú slubu uívate¾ovi so zdravotným
postihnutím formou SMS a hlasovej správy alebo
formou elektronickej poty v prípade sluby pripojenia k internetu.
(5) Úrad pri urèovaní rozsahu povinností pod¾a odseku 4 prihliada najmä na veobecnú dostupnos jednotlivých nástrojov, ktoré môu by predmetom týchto povinností.
(6) Podnik poèas krízovej situácie zabezpeèuje prevádzkovanie a poskytovanie verejnej siete, verejnej
sluby alebo verejnej siete a verejnej sluby pod¾a osobitného predpisu.37)
(7) Pri mimoriadnej udalosti je podnik povinný zabezpeèi v nevyhnutnom rozsahu prednostné volania pre
orgány krízového riadenia38) a pre ostatných úèastníkov zaradených do systému prednostného spojenia
a prevádzku tiesòových volaní na postihnutom území.
(8) Podnik je povinný poèas stavu bezpeènosti zabezpeèova prípravu sietí a sluieb na obdobie krízových
situácií a mimoriadnych udalostí na zabezpeèenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia.37)
(9) Koncový uívate¾ má právo na uzavretie zmluvy
o poskytovaní verejných sluieb s jedným alebo viacerými podnikmi poskytujúcimi pripojenie k verejnej sieti
alebo verejné sluby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie
pod¾a odseku 1 písm. c).
(10) Úèastník má právo na
a) bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej sluby, ktoré nezavinil,
b) vrátenie pomernej èasti ceny za èas neposkytovania
verejnej sluby zavineného podnikom; toto právo
musí uplatni v príslunom podniku najneskôr do
troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej
sluby.

) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.

Strana 2706

Zbierka zákonov è. 351/2011

(11) Úèastník verejnej telefónnej sluby má právo
a) zapísa sa do verejného telefónneho zoznamu pod¾a
§ 50 ods. 2 písm. c) a na sprístupnenie svojich údajov poskytovate¾om informaèných sluieb o telefónnych èíslach alebo telefónnych zoznamov,
b) na prístup k informaènej slube o telefónnych èíslach,
c) bezplatne vola na èísla tiesòových volaní vrátane
jednotného európskeho èísla tiesòového volania
112; to sa vzahuje aj na uívate¾ov verejných telefónnych automatov.
(12) Úèastník je povinný
a) pouíva verejnú slubu v súlade s týmto zákonom
a so zmluvou o poskytovaní verejných sluieb,
b) plati za poskytnutú verejnú slubu pod¾a zmluvy
o poskytovaní verejných sluieb, a ak to povaha
sluby umoòuje, a na základe predloenej faktúry,
c) pouíva iba telekomunikaèné zariadenia spåòajúce
poiadavky osobitných predpisov.20)
(13) Ak je napriek písomnej výzve podniku úèastník
nepretrite dlhie ako 90 dní v omekaní so splnením
svojho peòaného záväzku voèi podniku, môe podnik
postúpi svoju peòanú poh¾adávku zodpovedajúcu tomuto peòanému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu úèastníka. Toto právo podnik nemôe
uplatni, ak úèastník ete pred postúpením poh¾adávky uhradil podniku omekaný peòaný záväzok v celom rozsahu vrátane prísluenstva. Pri postúpení poh¾adávky je podnik povinný odovzda postupníkovi aj
dokumentáciu o záväzkovom vzahu, na ktorého základe vznikla postúpená poh¾adávka.
§ 44
Zmluva o poskytovaní verejných sluieb
(1) Zmluvou o poskytovaní verejných sluieb sa podnik zaväzuje úèastníkovi zriadi potrebné pripojenie
k verejnej sieti alebo poskytova prísluné sluby. Podnik môe vyda veobecné podmienky a cenník, ktoré
sú súèasou zmluvy. Zmluva o poskytovaní verejných
sluieb je písomná; to neplatí pre predplatené sluby,
poskytovanie sluieb prostredníctvom verejných telefónnych automatov a iných verejných prístupových bodov. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných sluieb
je moné meni aj inou ako písomnou formou, ak sa na
tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky
úèastníka, ktoré pod¾a Obèianskeho zákonníka mono
dojedna len v písomnej forme.
(2) Zmluva o poskytovaní verejných sluieb musí obsahova
a) identifikaèné údaje zmluvných strán v rozsahu pod¾a § 15 ods. 2,
b) popis poskytovaných sluieb, najmä informácie o
1. prístupe k slubám tiesòového volania a lokalizaèným údajom vrátane obmedzení pri poskytovaní sluieb tiesòového volania,
2. obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k slubám
a aplikáciám alebo ich pouívania v súlade s osobitnými predpismi,39)
39
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3. minimálnej ponúkanej úrovni kvality sluieb,
najmä lehotu prvého pripojenia k sieti alebo iné
ukazovatele, ak tak urèí úrad pod¾a § 46,
4. postupoch podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preaenia sieového spojenia a informácie o tom, ako môu tieto
postupy vplýva na kvalitu sluieb,
5. druhoch servisných sluieb, podporných sluieb
a kontaktné údaje na tieto sluby,
6. obmedzeniach, ktoré podnik zavedie na pouívanie dodaných koncových zariadení,
c) monos úèastníka zverejni alebo nezverejni jeho
osobné údaje v telefónnom zozname a informaèných
slubách o úèastníckych èíslach a monos vybra
si, ktoré osobné údaje zverejní pod¾a § 59 ods. 2,
d) podrobnosti o cenách vrátane prostriedkov, ktorými
je moné získa aktuálne informácie o platných cenách, servisných poplatkoch, ponúkané spôsoby
platby a rozdiely v nákladoch úèastníka súvisiace so
spôsobom platby,
e) informácie o termínoch a spôsobe fakturácie za poskytnuté sluby,
f) èas trvania zmluvy o poskytovaní verejných sluieb,
podmienky jej predåenia a ukonèenia vrátane minimálnych podmienok pouívania alebo trvania sluby, ktoré sa musia splni v záujme vyuívania výhod
z akcií na podporu predaja, poplatkov súvisiacich
s prenosom èísel a iných identifikátorov, poplatkov
splatných pri ukonèení zmluvy o poskytovaní verejných sluieb a náhrady nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami,
g) spôsoby odkodnenia a systémy úhrad, ktoré sa
uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej
úrovne kvality sluieb,
h) spôsob urovnávania sporov pod¾a § 75,
i) druhy opatrení, ktoré môe podnik prija v prípade
naruenia bezpeènosti alebo integrity siete, alebo
v prípade jej ohrozenia alebo pokodenia.
(3) Údaje uvedené v odseku 2 môu by uvedené
v ktorejko¾vek súèasti zmluvy o poskytovaní verejných
sluieb vrátane veobecných podmienok alebo cenníka; to neplatí pre údaje, ktoré musia by výslovne uvedené priamo v písomnom vyhotovení zmluvy o poskytovaní verejných sluieb, ak je zmluva o poskytovaní
verejných sluieb pod¾a odseku 1 písomná:
a) lehotu prvého pripojenia k sieti,
b) obmedzenia, ktoré podnik zavedie na pouívanie podnikom dodaných koncových zariadení úèastníkovi,
c) monos úèastníka zverejni alebo nezverejni jeho
osobné údaje v telefónnom zozname a informaèných
slubách o úèastníckych èíslach a monos vybra
si, ktoré osobné údaje zverejní pod¾a § 59 ods. 2,
d) cenu alebo zdroj, spôsob a monosti získania informácií o cene,
e) informáciu o zúètovacom období a spôsobe fakturácie v prípade fakturovaných sluieb,
f) èas trvania zmluvy vrátane minimálnych podmienok
pouívania alebo trvania sluby.
(4) Ak sa úèastník, ktorým je fyzická osoba, zaviae

) Napríklad zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích
predpisov.
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vyuíva urèitú verejnú slubu podniku poèas urèitého
minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom
uzavretí zmluvy o poskytovaní danej verejnej sluby
presiahnu 24 mesiacov; podnik je zároveò povinný poskytnú uívate¾ovi monos uzatvori zmluvu o poskytovaní verejných sluieb, pri ktorej toto obdobie nepresiahne 12 mesiacov. Bez oh¾adu na minimálne obdobie
platnosti zmluvy o poskytovaní verejných sluieb, podnik je povinný zabezpeèi, aby zmluvné podmienky a postupy pri ukonèení zmluvy neodrádzali úèastníka od
zmeny poskytovate¾a sluieb.
(5) Odmietnutie ponuky vyuívania ïalích sluieb
podniku zo strany úèastníka nesmie podnik viaza na
písomnú formu.
(6) Úèastník má právo odstúpi od zmluvy o poskytovaní verejných sluieb bez sankcií, ak
a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola úèastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil
podstatnú zmenu zmluvných podmienok, úèastník
má právo odstúpi od zmluvy o poskytovaní verejných sluieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene
dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dòa
úèinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok,
úèastník nemá právo odstúpi od zmluvy pod¾a tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je
priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou veobecne
záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím
orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej
únie,
b) podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje slubu pod¾a zmluvy o poskytovaní verejných sluieb alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, úèastník má právo odstúpi od zmluvy
o poskytovaní verejných sluieb do jedného mesiaca
odo dòa doruèenia oznámenia o uznaní opätovnej
reklamácie úèastníka, ak poruenie povinností podniku stále pretrváva,
c) podnik neoznámi úèastníkovi výsledok preetrenia
reklamácie pod¾a § 45 ods. 2, úèastník má právo odstúpi od zmluvy o poskytovaní verejných sluieb do
jedného mesiaca odo dòa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie pod¾a § 45
ods. 2.
(7) Ak sa na základe zmluvy o poskytovaní verejných
sluieb poskytuje viac verejných sluieb, je úèastník
oprávnený odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených
v odseku 6 len vo vzahu k tej verejnej slube alebo èasti verejnej sluby, ktorá je priamo dotknutá dôvodom
odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je moné
technicky oddeli od verejnej sluby, ktorej sa dôvod
odstúpenia priamo dotýka.
(8) Podnik môe odstúpi od zmluvy o poskytovaní verejných sluieb, ak úèastník
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umoní tretej osobe,
hoci aj z nedbanlivosti,
b) nezaplatil cenu za poskytnutú slubu ani do 45 dní
po dni splatnosti,
c) pripojí na verejnú sie zariadenie, ktoré nespåòa po-
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iadavky osobitných predpisov,20) alebo pouíva
také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
d) opakovane pouíva verejnú slubu spôsobom, ktorý
znemoòuje podniku kontrolu jej pouívania,
e) opakovane poruuje podmienky zmluvy o poskytovaní verejných sluieb.
(9) Úèastník môe vypoveda zmluvu o poskytovaní
verejných sluieb uzavretú na dobu neurèitú z akéhoko¾vek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
(10) Podnik môe vypoveda zmluvu o poskytovaní verejných sluieb, ak ïalej nemôe poskytova verejnú
slubu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite
z dôvodov technickej neuskutoènite¾nosti ïalieho
poskytovania sluby okrem univerzálnej sluby. Ak
podnik vypovie zmluvu o poskytovaní verejných sluieb
z dôvodu modernizácie verejných sluieb, s ktorou je
spojené ukonèenie poskytovania verejnej sluby pod¾a
uzavretej zmluvy o poskytovaní verejných sluieb, je
povinný s výpoveïou doruèi úèastníkovi ponuku na
poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej
sluby s jej zvýhodneným zriadením.
(11) Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné
strany.
§ 45
Reklamaèný poriadok
(1) Podnik v reklamaènom poriadku upraví najmä
a) podrobnosti o práve úèastníka na reklamáciu,
b) spôsob uplatòovania reklamácie a spôsob jej vybavenia,
c) lehotu na podanie reklamácie a lehotu na jej vybavenie,
d) spôsob uplatnenia práva úèastníka pod¾a § 43
ods. 10 písm. b).
(2) Právo na reklamáciu nemono v reklamaènom poriadku obmedzi, ak bolo uplatnené v lehote urèenej
v reklamaènom poriadku; táto lehota nesmie by kratia ako 30 dní odo dòa doruèenia faktúry, ktorej správnos je predmetom reklamácie alebo zistenia závady
poskytnutej verejnej sluby alebo zariadenia. Podnik je
povinný písomne oznámi úèastníkovi výsledok preetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie by dlhia
ako 30 dní od doruèenia reklamácie, inak sa reklamácia povauje za uznanú. V zloitých prípadoch môe
podnik túto lehotu predåi, najviac vak o 30 dní; podnik je povinný o predåení písomne informova úèastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dòovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odole
svoje oznámenie úèastníkovi najneskôr v posledný deò
lehoty.
(3) Reklamácia vo veci preetrenia faktúry nemá odkladný úèinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné sluby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného
rozsahu vyuívania verejnej sluby za predchádzajúcich
es mesiacov, je podnik povinný umoni úèastníkovi
odklad zaplatenia èasti sumy presahujúcej sumu za
priemerný mesaèný rozsah vyuívania verejnej sluby
poèas predchádzajúcich es mesiacov, a to najneskôr
do skonèenia preetrovania telekomunikaèného zaria-
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denia alebo umoni úèastníkovi zaplatenie èasti sumy
presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu vyuívania v najmenej troch mesaèných splátkach. Ak je vyuívanie verejnej sluby kratie ako es mesiacov, ale
dlhie ako jeden mesiac, vypoèíta sa priemerný rozsah
vyuívania verejnej sluby za celé obdobie vyuívania
verejnej sluby.
(4) Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikaènom zariadení, ktorá sa mohla prejavi v neprospech úèastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej
sluby ani cenu za jej poskytnutie nemono preukázate¾ne zisti, úèastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene
za priemerný mesaèný rozsah vyuívania verejnej sluby za predchádzajúcich es mesiacov. Ak je vyuívanie
verejnej sluby kratie ako es mesiacov, ale dlhie ako
jeden mesiac, vypoèíta sa priemerný rozsah vyuívania
verejnej sluby za celé obdobie vyuívania sluby.

skytovania sietí alebo sluieb na celom území Európskej únie sú minimálne 50 miliónov eur.
(2) Podnik poskytujúci verejnú sie alebo verejnú
slubu len na území Slovenskej republiky, ktorý podniká aj na inom trhu, ako je relevantný trh v oblasti elektronických komunikácií, je povinný vies oddelene náklady a výnosy z týchto iných èinností, aby sa
zamedzilo zvýhodòovaniu alebo znevýhodòovaniu niektorých sluieb prerozde¾ovaním nákladov a výnosov
z iných èinností a naopak.
(3) Podnik poskytujúci verejnú sie alebo verejnú
slubu, ktorý nie je povinný vykonáva nezávislý
audit,40) je povinný úradu na poiadanie poskytnú na
nahliadnutie svoju úètovnú závierku. Úrad môe túto
úètovnú závierku preveri a výsledok preverenia zverejni.
§ 48

§ 46

Prenosite¾nos èísla

Kvalita sluieb
(1) Úrad môe vo veobecnom povolení pod¾a § 14
ods. 2 písm. g) urèi merate¾né ukazovatele kvality verejných sluieb pre koncových uívate¾ov a obsah, formu a spôsob zverejnenia informácií o kvalitatívnych
ukazovate¾och, vrátane mechanizmov osvedèovania
kvality, aby zabezpeèil pre koncových uívate¾ov, vrátane uívate¾ov so zdravotným postihnutím, prístup ku
komplexným, porovnate¾ným, spo¾ahlivým a uívate¾sky zrozumite¾ným informáciám. Ak je to potrebné,
môu sa poui ukazovatele kvality pod¾a § 51 ods. 1.
(2) Úrad môe vo veobecnom povolení pod¾a § 14
ods. 2 písm. g) urèi poiadavky na minimálnu kvalitu
sluby, ktoré je podnik povinný dodriava, aby nedochádzalo k zhorovaniu kvality sluieb, obmedzovaniu
alebo spoma¾ovaniu prevádzky v sieach.
(3) Pred urèením poiadaviek na minimálnu kvalitu
sluby pod¾a odseku 2 úrad poskytne návrh poiadaviek spolu s odôvodnením Európskej komisii a orgánu
európskych regulátorov. Úrad v èo najväèej monej
miere prihliadne na pripomienky a odporúèania Európskej komisie.
§ 47
Úètovníctvo niektorých podnikov a finanèné správy
(1) Podnik poskytujúci verejnú sie alebo verejnú
slubu je povinný vies oddelene náklady a výnosy
z poskytovania sietí alebo sluieb v rozsahu, ktorý je
potrebný pre trukturálne oddelený a právne nezávislý
podnik, aby bolo moné identifikova vetky èasti nákladov a výnosov z týchto èinností s príslunými výpoètovými podkladmi a podrobnými metódami prepoètu
vrátane podrobného rozpisu stálych aktív a truktúrovaných nákladov, ak
a) má v rámci èlenských tátov osobitné alebo výhradné práva na poskytovanie sluieb v iných oblastiach
ako v oblasti elektronických komunikácií,
b) jeho trby za predchádzajúce úètovné obdobie z po40

Èiastka 111

(1) Podnik je povinný zabezpeèi svojim úèastníkom
s telefónnymi èíslami z národného èíslovacieho plánu,
ktorí o to poiadajú, aby si mohli ponecha svoje telefónne èísla nezávisle od podniku, ktorý slubu poskytuje, v prípade
a) geografických èísel v rámci geograficky urèenej èíslovacej oblasti vymedzenej úradom na pecifickom
mieste pripojenia úèastníka a
b) negeografických èísel na ktoromko¾vek mieste.
(2) Na prenosite¾nos èísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieami sa odsek 1 nevzahuje.
(3) Podniky sú povinné navzájom úètova ceny pri zabezpeèení prenosite¾nosti èísla tak, aby boli nákladovo
orientované. Na úèely zabezpeèenia tejto povinnosti
úrad môe vyda po konzultáciách pod¾a § 10 rozhodnutie o metóde kalkulácie cien pod¾a § 12 ods. 3
písm. c). Na základe tohto rozhodnutia je podnik povinný vypoèíta a zverejni ceny, ako aj ich odôvodnenie,
do dvoch mesiacov od jeho zverejnenia vo vestníku;
ustanovenia § 12 ods. 5 sa nepouijú. Ak podnik poaduje od úèastníkov priame platby za sluby spojené
s prenosom èísla, ceny týchto sluieb nesmú spôsobova nezáujem o ich vyuívanie. Na úèely zabezpeèenia
tejto povinnosti úrad môe po konzultáciách pod¾a § 10
vyda rozhodnutie, ktorým sa urèuje maximálna výka
priamych platieb úèastníkov za sluby spojené s prenosom èísla. Toto rozhodnutie je záväzné pre vetky podniky a nadobúda úèinnos po uplynutí 30 dní od jeho
zverejnenia vo vestníku.
(4) Podnik je povinný prenies a aktivova èíslo úèastníkovi v èo najkratom monom èase; úèastníkovi, ktorý uzatvoril zmluvu o prenose èísla do nového podniku,
musí by èíslo aktivované do jedného pracovného dòa.
(5) Podnik je povinný zabezpeèi poèas procesu prenáania èísel na iný podnik, aby úèastníkovi nebolo
jeho èíslo prenesené k inému podniku proti jeho vôli.
(6) Podnik, ktorý poèas procesu prenáania èísla spôsobil, e èíslo bolo prenesené oneskorene alebo bolo

) § 19 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.

Èiastka 111

Zbierka zákonov è. 351/2011

prenesené k inému podniku proti vôli úèastníka, je povinný poskytnú úèastníkovi kompenzáciu; právo na
náhradu kody nie je týmto dotknuté.
(7) Podrobnosti týkajúce sa prenosite¾nosti èísel, administratívneho postupu pri prenáaní èísel a kompenzácie pod¾a odseku 6 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 49
Zriaïovanie a prevádzkovanie osobitných sietí
(1) Osobitná sie je zriadená a prevádzkovaná na vojenské úèely iba pre urèený okruh osôb; osobitná sie
nie je verejná sie.
(2) Právo zriaïova a prevádzkova osobitné siete má
ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, Národný
bezpeènostný úrad a Slovenská informaèná sluba.
(3) Vyuitie frekvenèného spektra vymedzeného v národnej tabu¾ke frekvenèného spektra pre vojenské úèely plánuje ministerstvo obrany.
(4) Prevádzkovatelia osobitných sietí nesmú poskytova verejné sluby, ani umoni poskytovanie takýchto
sluieb prostredníctvom osobitných sietí tretím osobám.
(5) Pripojenie osobitnej siete na verejnú sie sa uskutoèní, ak je to v dôleitom záujme tátu, na základe iadosti prevádzkovate¾a osobitnej siete. Prevádzkovate¾
verejnej siete je povinný odôvodnenej iadosti vyhovie,
ak je to technicky uskutoènite¾né.
(6) Na osobitné siete a ich telekomunikaèné zariadenia sa vzahujú § 66 a 68.
DRUHÁ HLAVA
UNIVERZÁLNA SLUBA
§ 50
(1) Univerzálna sluba je minimálny súbor sluieb,
ktoré sú dostupné v urèenej kvalite na celom území
Slovenskej republiky vetkým koncovým uívate¾om
bez oh¾adu na ich geografickú polohu a za prijate¾nú
cenu, ktorou je cena prihliadajúca na úroveò spotrebite¾ských cien a príjmy obyvate¾ov.
(2) Predmetom univerzálnej sluby je
a) vyhovie vetkým primeraným poiadavkám na jedno pripojenie k verejnej sieti na pevnom mieste; toto
pripojenie musí umoni podporu hlasovej, telefaxovej a dátovej komunikácie s rýchlosou prenosu,
ktorá je dostatoèná na to, aby umonila funkèný prístup k internetu, prihliadajúc na technickú uskutoènite¾nos a prevládajúce technológie pouívané
väèinou úèastníkov,
b) vyhovie vetkým primeraným poiadavkám na poskytnutie verejnej telefónnej sluby v rámci sieového pripojenia pod¾a písmena a),
c) vyda a sprístupni úplný telefónny zoznam, pravidelne aktualizovaný aspoò raz za rok, v elektronickej a v tlaèenej forme alebo v elektronickej forme alebo v tlaèenej forme; úplný telefónny zoznam
obsahuje údaje o vetkých úèastníkoch verejných
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telefónnych sluieb okrem tých, ktorí poiadali o nezverejnenie svojich osobných údajov pod¾a § 59
ods. 2,
d) zabezpeèi primeranú dostupnos verejných telefónnych automatov alebo iných verejných telefónnych
prístupových bodov, vrátane poskytovania sluieb
tiesòových volaní z verejných telefónnych automatov s pouitím jednotného európskeho tiesòového
èísla 112 a iných národných èísel tiesòového volania, bezplatne a bez pouitia platobných prostriedkov,
e) poskytova aspoò jednu úplnú informaènú slubu
o telefónnych èíslach pre koncových uívate¾ov, vrátane koncových uívate¾ov verejných telefónnych
automatov,
f) zabezpeèi rovnocenný prístup k verejným telefónnym slubám a rovnocennú dostupnos sluieb pod¾a písmen b), c) a e), aké majú ostatní koncoví uívatelia, vrátane monosti výberu podnikov pre
uívate¾ov so zdravotným postihnutím.19)
(3) Úrad urèí na základe výsledku konzultácií pod¾a
§ 10 jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej sluby a uloí im povinnosti pod¾a odseku 2 tak,
aby bolo pokryté celé územie Slovenskej republiky, prièom môe urèi rôzne podniky alebo skupinu podnikov,
ktoré budú zabezpeèova len niektoré povinnosti univerzálnej sluby, pokrýva rôzne èasti územia Slovenskej republiky alebo zabezpeèova len niektoré povinnosti univerzálnej sluby a pokrýva rôzne èasti územia
Slovenskej republiky. Ak úrad zistí, e zariadenia alebo
sluby porovnate¾né so zariadeniami alebo slubami,
ktoré sú predmetom univerzálnej sluby, sú veobecne
dostupné, nemusí uloi príslunú povinnos pod¾a odseku 2 na celom území alebo na èasti územia Slovenskej republiky.
(4) Úrad pri ukladaní povinnosti pod¾a odseku 2
písm. f) posúdi veobecnú potrebu a osobitné poiadavky na sluby pre uívate¾ov so zdravotným postihnutím. Úrad môe uloi povinnos najmä
a) prenaja alebo preda, ak o to poiada uívate¾ so
zdravotným postihnutím, jedno peciálne vybavené
telekomunikaèné koncové zariadenie primerané
jeho zdravotnému postihnutiu za cenu tandardného telekomunikaèného koncového zariadenia,
b) zabezpeèova bezbariérový prístup k vybraným verejným telefónnym automatom, ich dostupnos
a peciálne vybavenie.
(5) Úrad pri urèovaní podniku pod¾a odseku 3 nesmie
vopred vylúèi iadny podnik. Úrad prihliada najmä na finanèné, technické, odborné podmienky podniku
a schopnos podniku poskytova univerzálnu slubu nákladovo efektívnym spôsobom a v poadovanej kvalite.
(6) Ak neprejaví o poskytovanie univerzálnej sluby
záujem iadny podnik alebo iadny podnik, ktorý prejaví záujem, nevyhovuje podmienkam pod¾a odseku 4,
úrad urèí na poskytovanie univerzálnej sluby jeden
alebo viac podnikov, ktoré najviac vyhovujú týmto podmienkam.
(7) V rozhodnutí pod¾a odseku 3 úrad urèí podrobnosti plnenia jednotlivých povinností a lehotu na plnenie. Pri ukladaní povinnosti pod¾a odseku 2 písm. d)
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úrad prihliadne na odôvodnené potreby koncových uívate¾ov z h¾adiska geografického pokrytia, poètu verejných telefónnych automatov alebo iných prístupových
bodov, dostupnosti pre koncových uívate¾ov so zdravotným postihnutím a kvality sluieb.
(8) Úrad preskúmava, èi trvajú dôvody, na základe
ktorých urèil podnik na poskytovanie univerzálnej
sluby a uloil mu povinnosti pod¾a odseku 2. Ak úrad
zistí, e porovnate¾né zariadenia alebo porovnate¾né
sluby sú veobecne dostupné alebo sa zmenili okolnosti, na základe ktorých uloil podniku povinnos
pod¾a odseku 2, rozhodnutím predmetnú povinnos
zruí alebo zmení. Ak úrad zistí dôvody na zmenu podniku urèeného na poskytovanie univerzálnej sluby,
rozhodnutie o urèení podniku na poskytovanie univerzálnej sluby zruí a postupuje pod¾a odseku 3. Návrh
rozhodnutia o zmene alebo zruení povinnosti pod¾a
odseku 2 úrad konzultuje pod¾a § 10.
(9) Ak má podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby s povinnosami pod¾a odseku 2 písm. a) a b)
v úmysle preda svoju prístupovú sie alebo jej podstatnú èas právnickej osobe, s ktorou nie je majetkovo
prepojený, je povinný tyri mesiace vopred o tom informova úrad, aby mohol posúdi úèinok zamý¾anej
transakcie na plnenie povinností pod¾a odseku 2
písm. a) a b). Úrad môe uloi, zmeni alebo zrui uloené povinnosti podniku urèenému na poskytovanie
univerzálnej sluby.
(10) Podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby s povinnosami pod¾a odseku 2 písm. c) a e) je povinný zaobchádza s údajmi, ktoré mu poskytli iné podniky, nediskriminaène.
(11) Úrad oznamuje Európskej komisii
a) povinnosti univerzálnej sluby uloené urèeným
podnikom a bezodkladne zmeny týkajúce sa týchto
povinností,
b) podniky urèené na poskytovanie univerzálnej sluby
a ich zmeny.
§ 51
Kvalita univerzálnej sluby
(1) Úrad urèí v rozhodnutí pod¾a § 50 ods. 3 kvalitatívne ukazovatele a cie¾ové hodnoty univerzálnej sluby
a metódy ich merania v súlade s technickými normami;
úrad môe urèi aj formu a spôsob ich uverejnenia.
Úrad môe urèené kvalitatívne ukazovatele meni v závislosti od technologického rozvoja. Úrad pri urèení cie¾ových hodnôt prihliada na stanoviská dotknutých
osôb získané pod¾a § 10. Kvalita univerzálnej sluby je
zaloená na týchto ukazovate¾och:
a) lehota prvého pripojenia,
b) poruchovos na jednu úèastnícku prípojku,
c) èas potrebný na odstránenie poruchy,
d) èas prihlásenia sa informaènej sluby o telefónnych
èíslach,
e) percentuálny podiel plne funkèných mincových
a kartových verejných telefónnych automatov,
f) reklamácie fakturácie.
(2) Podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby je povinný predloi úradu vdy k 30. júnu a 31. de-
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cembru dosiahnuté výsledky ukazovate¾ov kvality
pod¾a odseku 1 a zverejòova ich na svojom webovom
sídle.
(3) Úrad môe vykona alebo zada na náklady podniku urèeného na poskytovanie univerzálnej sluby vykonanie nezávislého preverenia výsledkov ukazovate¾ov kvality, ak tento podnik opakovane neplní cie¾ové
hodnoty, aby zistil správnos a porovnate¾nos poskytnutej informácie.
§ 52
Kontrola výdavkov úèastníkom a prijate¾nos cien
univerzálnej sluby
(1) Podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby pri poskytovaní zariadení alebo ïalích sluieb, ktoré presahujú rámec poskytovania univerzálnej sluby,
je povinný urèi zmluvné podmienky tak, aby úèastník
nemusel plati za zariadenia alebo sluby, ktoré nie sú
nevyhnutné alebo poadované pri poskytovaní iadanej sluby.
(2) Úrad môe podniku urèenému na poskytovanie
univerzálnej sluby uloi povinnos poskytova úèastníkom
a) bezplatne základnú úroveò rozpísania faktúr na
kontrolu výdavkov pri vyuívaní verejnej siete
na pevnom mieste alebo prísluných verejných telefónnych sluieb; úrad urèí základnú úroveò rozpísania faktúr v rozhodnutí pod¾a § 50 ods. 3,
b) bezplatné zablokovanie urèitých druhov odchádzajúcich volaní, sluby SMS alebo MMS so zvýenou
cenou, alebo ak je technicky uskutoènite¾né, iných
druhov podobných aplikácií, na základe iadosti
úèastníka adresovanej podniku,
c) monos platby vopred za pripojenie k verejnej sieti
a pouívanie verejných telefónnych sluieb,
d) monos platby v splátkach za zriadenie pripojenia
k verejnej sieti,
e) informácie o primeraných a nediskriminaèných
opatreniach v prípade neplatenia faktúr, ktorými sa
zabezpeèí, aby po predchádzajúcom preukázate¾nom upozornení úèastníka mohlo nasledova preruenie alebo odpojenie úèastníka; tieto opatrenia sa
nevzahujú na prípady podvodu, opakované oneskorené platenia alebo neplatenia,
f) na ich poiadanie informácie o existujúcich niích
cenách,
g) iné monosti kontroly výdavkov za verejné telefónne
sluby vrátane bezplatného upozornenia v prípade
neobvyklých alebo neprimeraných výdavkov.
(3) Úrad môe zrui uloenie povinnosti pod¾a odseku 2 na èasti územia alebo celom území Slovenskej republiky, ak je jej poskytovanie veobecne dostupné.
(4) Úrad sleduje vývoj a úroveò cien sluieb patriacich do povinností univerzálnej sluby pod¾a § 50
ods. 2, najmä vo vzahu k vnútrotátnym cenám pre
koncových uívate¾ov a k ich príjmom.
(5) Úrad môe uloi v rozhodnutí pod¾a § 50 povinnos poskytova koncovým uívate¾om monosti výberu cien, ktoré sa odchy¾ujú od cien vychádzajúcich
z obvyklých obchodných podmienok a ktoré umonia
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koncovým uívate¾om s nízkymi príjmami alebo s osobitnými sociálnymi potrebami prístup k sieti a slubám.
(6) Úrad môe regulova ceny súvisiace s poskytovaním univerzálnej sluby pod¾a § 12 tak, aby podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby pouíval jednotné ceny na celom území Slovenskej republiky,
geografické priemery cien alebo aby neprekraèoval maximálne ceny.
Úhrada èistých nákladov
na univerzálnu slubu
§ 53
(1) Podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby má právo na úhradu zistených èistých nákladov
vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálnej
sluby, ak je poskytovanie univerzálnej sluby pre podnik neprimeraným zaaením. iados o úhradu èistých nákladov s podkladmi môe podnik poda úradu
do dvoch rokov od uplynutia finanèného roka, v ktorom
vznikli, inak právo na úhradu zaniká.
(2) Úrad na základe iadosti podniku, ktorá obsahuje
podklady na výpoèet èistých nákladov, posúdi, èi podnik plní povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej sluby nákladovo efektívnym spôsobom a jej
poskytovanie môe by pre podnik neprimeraným zaaením. Podklady na výpoèet èistých nákladov môe
úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby overova a kontrolova
a nahliada do úètovných kníh a záznamov; výsledky
overenia podkladov úrad zverejní.
(3) Ak úrad zistí, e poskytovanie univerzálnej sluby
je pre podnik neprimeraným zaaením, vypoèíta èisté
náklady, prièom prihliadne na akúko¾vek vznikajúcu
výhodu na trhu, ktorú prísluný podnik získa poskytovaním univerzálnej sluby a rozhodne o výke úhrady
èistých nákladov. Vypoèítané èisté náklady a metódu
ich výpoètu úrad zverejní.
(4) Úèastníkom konania o úhrade èistých nákladov je
len podnik urèený na poskytovanie univerzálnej sluby, ktorý podal iados pod¾a odseku 1.
§ 54
(1) Ak je to potrebné, úrad zriadi a spravuje osobitný
úèet univerzálnej sluby (ïalej len osobitný úèet) na
úhradu èistých nákladov, do ktorého je povinný prispieva podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné
sluby, ktorého podiel roèných trieb na vnútrotátnom trhu verejnej siete alebo verejnej sluby sa rovná
alebo je vyí ako 0,2 percenta; do trieb sa nezapoèítavajú výnosy z poskytovania sluby retransmisie.41)
(2) Výku úhrady na osobitný úèet urèí úrad pre kadý podnik samostatne. Výka úhrady sa urèí z podielu
roèných vnútrotátnych trieb z poskytovania verejných sietí a verejných sluieb v príslunom finanènom
roku.
41

) § 3 písm. f) zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(3) Ak je osobitný úèet zriadený, podnik musí na poiadanie kadoroène oznámi úradu svoje trby na príslunom trhu, a to aj so spätnou platnosou. Na tento
úèel môe úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby nahliadnu
do úètovných kníh a záznamov, a ak trby podniku na
príslunom trhu nie je moné získa, môe urobi odhad.
(4) Úrad zverejòuje výroènú správu o hospodárení
s osobitným úètom, ktorá obsahuje výku úhrady èistých nákladov, výhody na trhu, ktoré urèený podnik
získal poskytovaním povinností univerzálnej sluby,
a urèené podiely jednotlivých podnikov.
(5) Úhradu poskytnutú z osobitného úètu je podnik
povinný poui len na úhradu èistých nákladov, ktoré
vznikli poskytovaním príslunej povinnosti univerzálnej sluby.
(6) Podnik prispievajúci na pokrytie èistých nákladov
je povinný uhradi do troch mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia na osobitný úèet úradom urèený
podiel.
(7) Podrobnosti o úhrade èistých nákladov, o postupe
pri posudzovaní neprimeraného zaaenia a o zriadení
a spravovaní osobitného úètu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
TVRTÁ ÈAS
OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 55
(1) Podniky poskytujúce verejné siete alebo sluby sú
oprávnené na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov vzájomne si poskytova nevyhnutné údaje pod¾a
§ 56 ods. 3, ak sa týkajú ich dlníkov alebo osôb, o ktorých podnik zistil, e odcudzili alebo pokodili telekomunikaèné zariadenia, alebo zneuili telekomunikaèné zariadenia alebo sluby, a to na úèel posúdenia
pod¾a § 43 ods. 1 písm. c) druhého bodu a úèinnejej
ochrany podnikov pred takými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Správa je informácia, ktorá sa vymieòa alebo prenáa medzi koneèným poètom subjektov prostredníctvom verejnej sluby; okrem informácie prenáanej ako
súèas rozhlasového alebo televízneho vysielania sieou, ktorú nemono priradi konkrétnemu uívate¾ovi,
ktorý túto informáciu prijíma.
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sie alebo slubu,
je povinný zabezpeèi technicky a organizaène dôvernos správ a s nimi spojených prevádzkových údajov,
ktoré sa prenáajú prostredníctvom jeho verejnej siete
a verejných sluieb. Zakazuje sa najmä nahrávanie,
odpoèúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov
osobami inými, ako sú uívatelia alebo bez súhlasu
dotknutých uívate¾ov, ak zákon neustanovuje inak.
To nebráni technickému ukladaniu údajov, ktoré sú
nevyhnutné na prenos správ, bez toho aby bola dotk-
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nutá zásada dôvernosti. Podnik nezodpovedá za ochranu prenáaných správ, ak je monos ich priameho vypoèutia alebo nechráneného získania v mieste
vysielania alebo v mieste príjmu.
(4) Zákaz uvedený v odseku 3 druhej vete sa nevzahuje na doèasné zaznamenanie a uchovanie správ, ako
aj súvisiacich prevádzkových údajov, ak je to nevyhnutné na poskytovanie sluby s pridanou hodnotou,
ktorú si úèastník alebo uívate¾ objednal, na preukázanie poiadavky na zriadenie, zmenu alebo zruenie
sluby alebo na preukázanie existencie alebo platnosti
iného právneho úkonu, ktorý vykonal úèastník, uívate¾ alebo podnik.
(5) Kadý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloeným v koncovom zariadení uívate¾a, je
na to oprávnený iba ak dotknutý uívate¾ udelil súhlas
na základe jasných a úplných informácií o úèele ich
spracovania; za súhlas na tento úèel sa povauje aj pouitie prísluného nastavenia webového prehliadaèa
alebo iného poèítaèového programu. Povinnos získania súhlasu sa nevzahuje na orgán èinný v trestnom
konaní a iný orgán tátu. To nebráni technickému uloeniu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným
úèelom je prenos alebo u¾ahèenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmieneène potrebné pre poskytovate¾a sluieb informaènej spoloènosti na poskytovanie sluby informaènej spoloènosti,
ktorú výslovne poaduje uívate¾.
(6) Iným orgánom tátu na úèely tohto zákona je
ozbrojený bezpeènostný zbor, ozbrojený zbor a tátny
orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi42) plní úlohy na úseku ochrany ústavného
zriadenia, obrany tátu, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu. Iný orgán tátu na úèely plnenia úloh
na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného
poriadku, bezpeènosti tátu a obrany tátu môe spracúva a uchováva údaje úèastníkov získané od podniku pod¾a tohto zákona.
§ 56
Ochrana osobných údajov
(1) Ochrana osobných údajov sa vzahuje na úèastníkov a uívate¾ov, ktorí sú fyzickými osobami. Práva
a povinnosti prevádzkovate¾a, ktorým je podnik, súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.43)
(2) Podnik je povinný prija zodpovedajúce technické
a organizaèné opatrenia na ochranu bezpeènosti svojich sluieb, a ak je to nevyhnutné, aj v súèinnosti
s poskytovate¾om verejnej siete. Prijaté opatrenia musia zabezpeèi takú úroveò bezpeènosti sluieb, ktorá
je primeraná existujúcemu riziku s oh¾adom na stav
techniky a náklady na ich realizáciu.
42
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(3) Podnik, ktorý poskytuje verejné sluby, môe na
úèely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných sluieb, jej zmeny, ukonèenia alebo prenesenia
èísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, poh¾adávok a postupovania poh¾adávok a vypracovania zoznamu úèastníkov získava a spracúva údaje úèastníkov, ktorými sú telefónne èíslo, výka neuhradených
záväzkov a
a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné èíslo, èíslo obèianskeho preukazu alebo iného dokladu totonosti fyzickej osoby, tátnu príslunos,
b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a alebo
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby.
(4) Podnik je povinný informova úèastníka o tom,
aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho dôvodu, na aký úèel a ako dlho sa
budú spracúva. Táto informácia sa poskytuje najneskôr pri uzavretí zmluvy o poskytovaní verejných sluieb.
(5) Podnik, ktorý poskytuje verejné sluby, je pri poruení ochrany osobných údajov povinný
a) bezodkladne oznámi úradu poruenie ochrany
osobných údajov,
b) bezodkladne informova dotknutých úèastníkov
a uívate¾ov o poruení ochrany osobných údajov, èo
môe nepriaznivo ovplyvni ich osobné údaje alebo
súkromie; to neplatí, ak podnik predtým preukázal
úradu, e vykonal primerané technologické ochranné opatrenia a e tieto opatrenia sa uplatnili na údaje dotknuté naruením bezpeènosti; takéto opatrenia technologickej ochrany musia zabezpeèi, aby
údaje boli neèitate¾né osobám bez oprávneného prístupu k týmto údajom,
c) na poiadanie úradu informova dotknutých úèastníkov a uívate¾ov o poruení ochrany osobných
údajov, ak poruenie ochrany osobných údajov
môe ma negatívny vplyv na dotknutých úèastníkov a uívate¾ov; to neplatí, ak podnik postupoval
pod¾a písmena b),
d) vies zoznam prípadov poruení ochrany osobných
údajov, ktorý obsahuje podstatné skutoènosti spojené s týmito porueniami, ich následky a prijaté
opatrenia na nápravu; zoznam obsahuje len informácie, ktoré sú na tento úèel nevyhnutné.
(6) Oznámenie pod¾a odseku 5 písm. a) obsahuje najmä
a) povahu poruenia ochrany osobných údajov,
b) následky poruenia ochrany osobných údajov,
c) opatrenia, ktoré podnik navrhuje alebo vykonal na
zmiernenie nepriaznivých úèinkov poruenia ochrany osobných údajov,
d) dátum poruenia ochrany osobných údajov,
e) dátum zistenia poruenia ochrany osobných údajov
podnikom.

) 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. 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.
43
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
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(7) Oznámenie pod¾a odseku 5 písm. b) obsahuje najmä
a) opis a spôsob poruenia ochrany osobných údajov,
b) kontaktné miesta, na ktorých mono získa viac informácií, a
c) odporúèané opatrenia na zmiernenie nepriaznivých
úèinkov poruenia ochrany osobných údajov.
(8) Podnik je povinný prija vnútorné postupy na poskytovanie odpovedí na iadosti o prístup k osobným
údajom uívate¾ov. Podnik na poiadanie poskytne
úradu informácie o týchto postupoch, poète prijatých
iadostí, právnych odôvodneniach, na ktoré sa iadosti
odvolávajú a o odpovediach podniku; to neplatí, ak ide
o plnenie si povinností podnikom ustanovených zákonom.
(9) Úrad môe,
a) ak je to potrebné, urèi za akých okolností je podnik,
ktorý poskytuje verejné sluby, povinný oznamova
prípady poruenia ochrany osobných údajov pod¾a
odseku 5 písm. a) a b), urèi formy a spôsob predkladania týchto oznámení, prièom dodriava opatrenia
Európskej komisie,
b) kontrolova plnenie oznamovacej povinnosti pod¾a
odseku 5 písm. a) a b).
§ 57
Prevádzkové údaje a lokalizaèné údaje
(1) Prevádzkové údaje sú údaje vzahujúce sa na uívate¾a a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na úèely
prenosu správy v sieti alebo na úèely fakturácie.
(2) Lokalizaèné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom sluby, ktoré oznaèujú geografickú
polohu koncového zariadenia uívate¾a verejnej sluby.
Podnik môe spracúva lokalizaèné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú úèastníka alebo uívate¾a verejnej siete alebo verejnej sluby, len vtedy, ak sa
anonymizujú alebo s ich súhlasom, a to v rozsahu a na
èas, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie sluby s pridanou hodnotou. Podnik je povinný informova úèastníka alebo uívate¾a pred získaním ich súhlasu o druhu lokalizaèných údajov iných ako prevádzkových
údajov, ktoré sa budú spracúva, o úèele a èase ich
spracúvania a èi sa údaje budú poskytova tretej strane na úèely poskytovania sluby s pridanou hodnotou.
Úèastník alebo uívate¾ môe kedyko¾vek odvola svoj
súhlas daný na spracúvanie takých lokalizaèných údajov.
(3) Sluba s pridanou hodnotou je sluba, ktorá vyaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizaèných
údajov iných ako prevádzkových nad rámec toho, èo je
potrebné na prenos správy alebo fakturáciu tejto sluby.
(4) Prevádzkové údaje týkajúce sa úèastníkov a uívate¾ov sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby uchováva a podnik je povinný ich po skonèení prenosu správy
bezodkladne zlikvidova alebo anonymizova okrem
prípadov uvedených v tomto zákone. Uchovávanie údajov pod¾a § 58 nie je týmto dotknuté.
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(5) Ak je to potrebné na fakturáciu sluieb úèastníkom
a platieb za prepojenie sietí, podnik uchováva prevádzkové údaje a do uplynutia lehoty, poèas ktorej mono
faktúru právne napadnú alebo uplatni nárok na platbu. Podnik je povinný poskytnú prevádzkové údaje
v prípade sporu medzi podnikmi, alebo medzi podnikom
a úèastníkom, úradu alebo súdu. V prípade zaèatia reklamácie, mimosúdneho rieenia sporu pod¾a § 75 alebo
súdneho konania, najmä sporov týkajúcich sa prepojenia sietí alebo fakturácie, musí podnik uchováva prevádzkové údaje a do uplynutia lehoty, v ktorej je moné
vyui vetky zákonné prostriedky, a to a do ich ukonèenia. Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa
musí obmedzi na nevyhnutnú mieru.
(6) Spracováva prevádzkové údaje pod¾a odsekov 4,
5 a 7 môu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe plnomocenstva podniku v rozsahu nevyhnutnom
na úèely zabezpeèenia riadenia prevádzky siete, fakturácie, vybavovania otázok uívate¾a, odha¾ovania protiprávnych konaní, poskytovania súèinnosti iným orgánom tátu pod¾a § 55 ods. 6, marketingu sluieb alebo
poskytovania sluby s pridanou hodnotou.
(7) Podnik môe spracúva prevádzkové údaje úèastníka alebo uívate¾a na úèely marketingu sluieb alebo
na úèely zabezpeèenia sluieb s pridanou hodnotou len
s jeho predchádzajúcim súhlasom. Podnik je povinný
informova úèastníka alebo uívate¾a pred získaním
jeho súhlasu o druhu prevádzkových údajov, úèele
spracúvania prevádzkových údajov a o èase spracúvania týchto údajov. Úèastník alebo uívate¾ môe kedyko¾vek odvola svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie
prevádzkových údajov na úèely marketingu alebo na
zabezpeèenie sluieb s pridanou hodnotou.
(8) Ak úèastník alebo uívate¾ súhlasil so spracovaním lokalizaèných údajov iných ako prevádzkových,
podnik je mu povinný umoni, aby pri kadom pripojení k sieti alebo pri kadom prenose správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne doèasne odmietnu
spracúvanie takých lokalizaèných údajov.
(9) Spracúvanie lokalizaèných údajov pod¾a odsekov
2 a 8 sa obmedzí na osoby konajúce z poverenia podniku, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejné sluby,
alebo na osoby tretej strany poskytujúcej slubu s pridanou hodnotou a musí sa obmedzi na nevyhnutné
úèely poskytovania sluby s pridanou hodnotou.
(10) Pri tiesòových volaniach podnik môe získava
a spracováva a je povinný bezplatne poskytova koordinaènému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operaènému stredisku tiesòového volania
identifikáciu volajúceho a lokalizaèné údaje, a to aj vtedy, ak volajúci vyuíva slubu zamedzenie prezentácie
identifikácie volajúceho alebo nedal súhlas na spracovanie lokalizaèných údajov; ak dotknutým uívate¾om
je Slovenská informaèná sluba, podnik o poskytnutí
takýchto údajov bezodkladne informuje Slovenskú informaènú slubu. Koordinaèné stredisko integrovaného záchranného systému a operaèné stredisko tiesòového volania od okamihu, keï mu boli poskytnuté
iadané údaje, zodpovedá za kodu spôsobenú zneuitím poskytnutých informácií o osobných údajoch a lokalizaèných údajoch.
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(11) Podnik je povinný pri tiesòových volaniach poskytnú identifikáciu volajúceho
a) zobrazením telefónneho èísla,
b) zobrazením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta
podnikania.
(12) Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri
ktorom èíslo volajúceho nie je k dispozícii, podnik poskytne zobrazenie medzinárodného oznaèenia mobilného koncového zariadenia (IMEI); IMEI je jedineèné
oznaèenie mobilného koncového zariadenia slúiace
ako kontrolné technické opatrenie na oznaèenie tovaru.
(13) Podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizaèných údajov pod¾a odseku
10 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom.
§ 58
(1) Oznaèenie uívate¾a je jedineèný identifikaèný
kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedineèný znak, ktorý je pridelený úèastníkovi pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných sluieb alebo uívate¾ovi pri registrácii sluieb pripojenia k internetu alebo sluieb
komunikácie cez internet.
(2) Oznaèenie bunky (cell ID) je totonos bunky rádiovej mobilnej siete, z ktorej sa zaèalo alebo ukonèilo
volanie prostredníctvom mobilného koncového zariadenia.
(3) Telefónnou slubou na úèely uchovávania údajov
pod¾a odsekov 5 a 8 sú volania zahròujúce telefónne
volania, hlasovú schránku, konferenèné volania a dátový prenos, doplnkové sluby zahròujúce presmerovanie volania a odovzdanie volania a posielanie správ
a multimediálne sluby zahròujúce sluby SMS, rozírené mediálne sluby (EMS) a sluby MMS.
(4) Neúspený pokus o volanie na úèely uchovávania
údajov pod¾a odsekov 6 a 7 je volanie, ktoré bolo úspene spojené s koncovým zariadením volaného, ale takéto
volanie nebolo volaným uívate¾om alebo jeho koncovým zariadením prijaté, alebo do tohto volania bolo zasiahnuté správou siete.
(5) Podnik je povinný na úèely pod¾a odseku 7 uchováva prevádzkové údaje, lokalizaèné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dòa uskutoènenia komunikácie poèas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu, a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
(6) Údaje pod¾a odseku 5 podnik uchováva v rozsahu,
v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní
sluby alebo siete. Podnik uchováva údaje pod¾a odseku 5 súvisiace s neúspenými pokusmi o volanie, ktoré
podnik vytvára alebo spracúva a ukladá, ak ide o telefónne údaje alebo zaznamenáva, ak ide o internetové
údaje. Neuchovávajú sa údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní. Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný
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uchováva pod¾a tohto odseku a odseku 5, je uvedený
v prílohe è. 2.
(7) Údaje uchovávané pod¾a odsekov 5 a 6 spolu
s údajmi úèastníka v rozsahu pod¾a § 63 ods. 1
písm. b), je podnik povinný na základe písomnej iadosti a bezodkladne poskytnú za podmienok ustanovených v § 63 ods. 6 orgánom èinným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu tátu na úèely vyetrovania,
odha¾ovania a stíhania trestných èinov súvisiacich
s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou èinnosou, únikom a ohrozením utajovaných skutoèností a s trestnými èinmi spáchanými
nebezpeèným zoskupením; údaje a informácie môe
podnik uchováva len v elektronickej podobe.
(8) Podnik je povinný vies roènú tatistiku o uchovávaných údajoch, ktorá obsahuje
a) poèet prípadov, v ktorých sa poadované údaje poskytli iným orgánom tátu pod¾a § 55 ods. 6,
b) èas, ktorý uplynul odo dòa uchovania údajov po
deò, keï orgán èinný v trestnom konaní, súd alebo
iný orgán tátu poiadal o poskytnutie údajov, a
c) poèet prípadov, keï nebolo moné iadosti o poskytnutie údajov vyhovie.
(9) tatistika pod¾a odseku 8 neobsahuje osobné
údaje. Podnik poskytuje tatistiku pod¾a odseku 8 ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roku. Ministerstvo následne zale tatistiku Európskej komisii.
(10) Podnik pri uchovávaní údajov pod¾a odseku 6 zabezpeèí, aby
a) uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali
rovnakému zabezpeèeniu a ochrane ako údaje podnikom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo sluieb,
b) údaje podliehali prísluným technickým opatreniam a organizaèným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu znièeniu,
náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo
protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu
alebo zverejneniu,
c) údaje podliehali prísluným technickým opatreniam a organizaèným opatreniam, ktoré zabezpeèia,
aby údaje mohli by sprístupnené len oprávneným
osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva podniku a orgánom èinným v trestnom
konaní, súdu alebo iným orgánom tátu a ich povereným alebo inak oprávneným prísluníkom, alebo
zamestnancom,
d) údaje na konci obdobia urèeného na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli poskytnuté a zabezpeèené.
§ 59
Telefónny zoznam
(1) Podnik, ktorý pride¾uje telefónne èísla úèastníkom, je povinný bezplatne informova svojich úèastníkov
a) o úèele telefónneho zoznamu, ktorým je vyh¾adávanie kontaktných údajov úèastníkov na základe ich
mena, priezviska alebo názvu, prípadne ïalích minimálnych identifikaèných údajov, predtým ne
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c) prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknu volanému monos jednoducho odmietnu tie
prichádzajúce volania, u ktorých volajúci pouil
slubu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho,
d) prezentácie identifikácie volaného, musí ponúknu
volanému monos poui jednoducho a bezplatne
slubu zamedzenia prezentácie svojej identifikácie
volajúcemu.

budú ich osobné údaje zaradené do telefónneho zoznamu poskytnutého verejnosti priamo v elektronickej alebo tlaèenej forme alebo prostredníctvom informaènej sluby o telefónnych èíslach,
b) o ïalích monostiach vyuitia osobných údajov zaloených na vyh¾adávacích funkciách v elektronických verziách telefónneho zoznamu.
(2) Úèastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo urèi,
èi jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak
sú relevantné na úèel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na úèely telefónneho zoznamu sú telefónne èíslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov úèastníka do
telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.
(3) Podnik nesmie zverejni osobné údaje úèastníka
vo svojom telefónnom zozname, ak k tomu úèastník nedal súhlas, a nesmie ich poskytnú iným podnikom alebo iným osobám, ktoré vydávajú telefónne zoznamy
alebo poskytujú informaèné sluby o telefónnych èíslach.
(4) Podnik, ktorý pride¾uje telefónne èísla úèastníkom, je povinný poskytova podniku s povinnosami
pod¾a § 50 ods. 2 písm. c) a e) relevantné údaje o svojich
úèastníkoch v dohodnutej forme aktualizované najmenej raz roène.
(5) Podnik, ktorý pride¾uje telefónne èísla úèastníkom, je povinný na poiadanie iných podnikov alebo
iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy
alebo poskytujú verejné informaèné sluby o telefónnych èíslach, im poskytova relevantné údaje o svojich
úèastníkoch v dohodnutej forme za podmienok, ktoré
sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované
a nediskriminaèné. Relevantnými údajmi o úèastníkoch sú telefónne èíslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno, sídlo
právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a. Ak medzi príslunými podnikmi nedôjde k dohode o poskytovaní relevantných údajov v lehote iestich týdòov od doruèenia
iadosti jedného z nich, úrad rozhodne o predmete sporu na návrh ktorejko¾vek zo strán.
§ 60
Prezentácia a zamedzenie identifikácie
(1) Ak podnik ponúka slubu
a) prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknu volajúcemu monos jednoducho a bezplatne
poui slubu zamedzenie prezentácie identifikácie
volajúceho, a to individuálne pre jednotlivé volania
alebo jednorazovým nastavením pre vetky volania,
b) prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknu volanému monos jednoducho a bezplatne zamedzi pouitie sluby zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho u prichádzajúcich volaní
v odôvodnených prípadoch, ktorými sú najmä pracoviská, ktoré rieia osobné krízové situácie alebo
linky dôvery,
44
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(2) Odsek 1 písm. a) sa vzahuje aj na volania z èlenských tátov smerujúcich do tretích tátov, odsek 1
písm. b), c) a d) sa vzahuje aj na prichádzajúce volania
z tretích tátov.
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sie alebo verejnú
slubu, môe doèasne zrui zamedzenie prezentácie
volajúceho
a) na základe iadosti úèastníka, ak je to technicky
moné, ktorý poaduje zachytenie zlomyse¾ných alebo výhraných volaní; v tomto prípade podnik uchová a sprístupní za odplatu dotknutému úèastníkovi
identifikáciu volajúceho,
b) pri núdzových volaniach koordinaènému stredisku
integrovaného záchranného systému alebo operaènému stredisku tiesòového volania, na spracovanie
lokalizaèných údajov pod¾a § 57 ods. 2 a 10 s cie¾om
odpoveda na takéto volania, a to pri doèasnom zákaze alebo neexistencii súhlasu dotknutého úèastníka alebo uívate¾a.
§ 61
Automatické presmerovanie volaní
Ak ide o sluby umoòujúce presmerovanie volaní,
podnik je povinný zabezpeèi, aby kadý úèastník mal
monos jednoduchým spôsobom a bezplatne zrui
automatické presmerovanie volania iniciované treou
osobou na jeho koncové zariadenie.
§ 62
Nevyiadaná komunikácia
(1) Elektronická pota je textová, hlasová, zvuková
alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú mono uloi v sieti alebo v koncovom
zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.
(2) Na úèely priameho marketingu je dovolené volanie
alebo pouívanie automatických volacích a komunikaèných systémov bez ¾udského zásahu, telefaxu, elektronickej poty vrátane sluby krátkych správ úèastníkovi alebo uívate¾ovi len s jeho predchádzajúcim
súhlasom, prièom tento súhlas musí by preukázate¾ný. Udelený súhlas mono kedyko¾vek odvola.
(3) Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej poty pod¾a odseku 2 sa nevyaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a sluieb osoby,
ktorého kontaktné informácie na doruèenie elektronickej poty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom
tovaru alebo sluieb a v súlade s týmto zákonom alebo
s osobitným predpisom.44) Príjemcovi elektronickej poty sa musí poskytnú monos jednoducho a bezplat-

) § 4 ods. 6 zákona è. 22/2004 Z. z. v znení zákona è. 160/2005 Z. z.
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ne kedyko¾vek odmietnu také pouívanie kontaktných
informácií v èase ich získavania a pri kadej doruèenej
správe ak také pouitie predtým neodmietol. Je zakázané zasielanie elektronickej poty, z ktorej nie je známa
totonos a adresa odosielate¾a, na ktorú môe príjemca zasla iados o skonèenie zasielania takých správ,
a nabádanie k návteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom.42)
(4) Odseky 2 a 3 sa vzahujú na úèastníkov, ktorí sú
fyzickými osobami.
§ 63
Telekomunikaèné tajomstvo
(1) Predmetom telekomunikaèného tajomstva je
a) obsah prenáaných správ,
b) súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú
telefónne èíslo, obchodné meno a sídlo právnickej
osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania
fyzickej osoby  podnikate¾a alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikaèného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené
v telefónnom zozname,
c) prevádzkové údaje a
d) lokalizaèné údaje.
(2) Telekomunikaèné tajomstvo je povinný zachováva kadý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a sluieb, pri pouívaní sluieb, náhodne
alebo inak.
(3) Telekomunikaèné tajomstvo mono sprístupni
úradu, úèastníkovi a uívate¾ovi, ktorého sa týka, jeho
oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom, ak
ïalej nie je ustanovené inak.
(4) Podnik, ktorý poskytuje verejné sluby, môe na
úèely poskytovania súèinnosti iným orgánom tátu
pod¾a § 55 ods. 6 získava a spracúva údaje úèastníkov v rozsahu uvedenom v § 56 ods. 3.
(5) Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné
sluby je povinný umoni na základe písomnej iadosti inému orgánu tátu pod¾a § 55 ods. 6 dia¾kový, priamy a nepretritý prístup k údajom úèastníkov svojej
siete alebo sluby v rozsahu údajov pod¾a odseku 4
a pridelené oznaèenie uívate¾a a adresa internetového
protokolu; tieto údaje spolu s údajmi o základòových
staniciach verejnej telefónnej siete a databázou medzinárodných oznaèení mobilných úèastníkov (IMSI) je
povinný na poiadanie poskytnú v elektronickej podobe a zrozumite¾ným spôsobom bezodkladne aj na
hmotnom nosièi informácií. Náklady na zabezpeèenie
dia¾kového prístupu a po rozhranie podniku a hmotného nosièa informácií uhrádza orgán tátu, ktorému
sa takýto prístup umonil.
(6) Podnik je povinný poskytnú inému orgánu tátu
45
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pod¾a § 55 ods. 6 na úèely plnenia jeho úloh pod¾a osobitných predpisov42) na základe písomnej iadosti a so
súhlasom súdu alebo na príkaz súdu pod¾a osobitných
predpisov45) údaje, ktoré sú predmetom telekomunikaèného tajomstva pod¾a odseku 1 písm. b) a d); v prípade údajov potrebných pre pátranie po nezvestných
osobách a odcudzených motorových vozidlách sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.46) Podnik je povinný poskytnú tieto údaje inému orgánu tátu pod¾a
§ 55 ods. 6 v písomnej forme alebo v elektronickej podobe v ifrovanej forme a zrozumite¾ným spôsobom. Náklady na hmotné nosièe, ktoré sú potrebné na poskytnutie údajov, uhrádza orgán tátu, ktorému sa takéto
údaje poskytli.
(7) Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné
sluby je ïalej povinný
a) prevádzkova verejné siete alebo poskytova verejné
sluby takou technológiou vrátane jej jednotlivých
èastí a softvérového vybavenia, ktorá umoní pripojenie a prevádzkovanie zariadenia na odpoèúvanie
a zaznamenávanie prevádzky v sieti vo vlastníctve
tátu a on-line prístup pod¾a odsekov 5 a 6,
b) na základe iadosti iného orgánu tátu pod¾a § 55
ods. 6 umoni pripojenie zariadenia na odpoèúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti pod¾a technickej pecifikácie tohto pripájaného zariadenia;
náklady na zaobstaranie zariadenia na odpoèúvanie
a zaznamenávanie prevádzky v sieti vrátane jeho
softvérového vybavenia a na zabezpeèovanie servisnej podpory tohto zariadenia znáa orgán tátu, ktorý poiadal o pripojenie zariadenia na odpoèúvanie
a zaznamenávanie prevádzky v sieti,
c) spolupracova s Policajným zborom a orgánom èinným v trestnom konaní pri odha¾ovaní zlomyse¾ných
volaní a írení poplaných správ,
d) na základe odôvodnenej výzvy bezodkladne obmedzi prevádzku verejnej siete alebo poskytovanie verejnej sluby na nevyhnutne potrebný èas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je to nevyhnutné na ochranu
ústavného zriadenia alebo vnútorného poriadku alebo pre bezpeènos tátu alebo obranu tátu a bezprostredne hrozí ujma na ivote a zdraví; výzvu vydáva minister vnútra Slovenskej republiky a v èase
jeho neprítomnosti minister obrany Slovenskej republiky. Za kody spôsobené obmedzením prevádzky siete zodpovedá orgán tátu, na ktorého iados
bola prevádzka siete obmedzená,
e) na základe písomnej iadosti v odôvodnených prípadoch súvisiacich s plnením úloh bezpeènosti a obrany tátu poskytova inému orgánu tátu pod¾a § 55
ods. 6 slubu prezentácie identifikácie volajúceho
a to aj vtedy, ak volajúci zamedzil prezentáciu svojej
identifikácie; orgán tátu od okamihu, keï mu boli
poskytnuté iadané údaje, zodpovedá za kodu spôsobenú zneuitím poskytnutých informácií o osobných údajoch,
f) poskytova ïaliu súèinnos súdu, orgánu èinnému

) § 116 Trestného poriadku.
Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení neskorích predpisov.
46
) § 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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v trestnom konaní a inému orgánu tátu pod¾a § 55
ods. 6 nevyhnutnú na plnenie ich úloh a výkon ich
oprávnení pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.
(8) Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné
sluby, ktorý pouíva kódovanie, kompresiu, ifrovanie
alebo iný spôsob utajovania prenosu signálov, je povinný na vlastné náklady poskytnú zrozumite¾ným spôsobom informácie, získané pri odpoèúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieach, inému orgánu tátu alebo
orgánu èinnému v trestnom konaní. Úrad na základe
návrhu Národného bezpeènostného úradu, Slovenskej
informaènej sluby, Vojenského spravodajstva alebo
Policajného zboru vydá zoznam zariadení pouívajúcich kódovanie, kompresiu, ifrovanie alebo obdobných zariadení, ktoré je zakázané pripája do siete.
(9) O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súèinnosti pod¾a tohto zákona sú zamestnanci podniku povinní zachováva mlèanlivos. Tejto mlèanlivosti môe
zamestnanca podniku zbavi iba ten orgán tátu, ktorému boli informácie a údaje, alebo iná súèinnos poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.16)
PIATA ÈAS
OCHRANA SIETÍ A ZARIADENÍ
Bezpeènos a integrita verejných sietí
a sluieb
§ 64
(1) Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejné sluby, je povinný prija zodpovedajúce technické
a organizaèné opatrenia na ochranu bezpeènosti svojich sietí a sluieb, ktoré s oh¾adom na stav techniky
musia zabezpeèi úroveò bezpeènosti, ktorá je primeraná existujúcemu riziku. Opatrenia sa prijímajú najmä s cie¾om predchádza bezpeènostným incidentom
a minimalizova vplyv bezpeènostných incidentov na
uívate¾ov a vzájomne prepojené siete.
(2) Podnik, ktorý poskytuje verejné siete, je povinný
udriava integritu svojich sietí s cie¾om zaruèi kontinuitu poskytovania sluieb prostredníctvom týchto
sietí.
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo sluby, je povinný bezodkladne informova úrad o naruení
bezpeènosti alebo integrity, ktoré mali významný vplyv
na prevádzku sietí alebo sluieb.
(4) Ak je to vo verejnom záujme, úrad zverejní informácie pod¾a odseku 3 alebo na základe iadosti úradu
tieto informácie zverejní podnik.
(5) Ak ide o osobitné riziko ohrozenia bezpeènosti siete, poskytovate¾ verejných sluieb je povinný informova dotknutých úèastníkov o tomto riziku a monostiach nápravy vrátane pravdepodobných nákladov
potrebných na odvrátenie ohrozenia.
47
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(6) Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo sluby, je povinný
a) poskytova na iados úradu podstatné informácie
potrebné na posúdenie bezpeènosti a integrity svojich sluieb a sietí vrátane dokumentovaných bezpeènostných politík,
b) umoni bezpeènostný audit, ktorý vykoná úradom
urèená kvalifikovaná nezávislá osoba alebo úrad,
prièom náklady na audit znáa podnik,
c) výsledky auditu poskytova úradu a na poiadanie
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
d) spolupracova s úradom pri vyetrovaní prípadov
nedodriavania predpisov a ich dôsledkov na bezpeènos a integritu sietí a na poiadanie poskytnú
úradu súvisiace relevantné informácie.
(7) Podrobnosti o udriavaní integrity siete a jej parametroch a o oznamovacej povinnosti podniku pod¾a odsekov 3 a 5 a odseku 6 písm. a) ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(8) Podnik poskytujúci verejné siete a pridruené
prostriedky je povinný zabezpeèi, aby jeho sie a pridruené prostriedky zodpovedali technickým normám
a technickým pecifikáciám pre siete alebo sluby pod¾a § 14 ods. 2 písm. q) z h¾adiska
a) bezpeènosti prevádzky siete,
b) udriavania integrity siete,
c) interoperability sluieb,
d) pripojenia koncových zariadení.
(9) Ak je to potrebné, úrad poskytuje informácie pod¾a odseku 3 regulaèným orgánom v èlenských tátoch
a agentúre ENISA.47) Úrad kadoroène predkladá Európskej komisii a agentúre ENISA súhrnnú správu
o oznámeniach pod¾a odseku 3 a o opatreniach, ktoré
v tejto súvislosti vykonal.
§ 65
Ochrana proti rueniu
(1) Siete a zariadenia sa zriaïujú a prevádzkujú tak,
aby sa predchádzalo kodlivému rueniu.
(2) Prevádzkova mono len také elektrické alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveò ruenia vznikajúceho pri prevádzke neprekraèuje úroveò, nad ktorou iné
zariadenie nemôe fungova v súlade s jeho urèením,
a ktoré je skontruované tak, aby malo primeranú vlastnú odolnos proti elektromagnetickému rueniu, ktorá
mu umoní by v prevádzke v súlade s jeho urèením.
(3) Ak dôjde k kodlivému rueniu alebo k rueniu,
ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho urèením, podnik alebo uívate¾ zariadenia, ktoré spôsobuje
ruenie, je povinný bezodkladne urobi úèinné ochranné opatrenia alebo ukonèi prevádzkovanie zariadenia.
Ak to nie je moné alebo ak je hospodárnejie, alebo
úèelnejie urobi ochranné opatrenia na ruenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie ruenia uhrádza podnik alebo uívate¾, ktorého zariadenie spôsobuje ruenie.

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpeènos sietí a informácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 5, Ú. v. EÚ L 77, 13. 3. 2004) v platnom znení.
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(4) Za ruenie sa povauje aj znemonenie prevádzky
spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vån od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení siete alebo zariadenia do prevádzky.
(5) Za kodlivé ruenie sa nepovauje pouitie technického prostriedku, ktorý môe poui oprávnený orgán tátu48) na nevyhnutne potrebný èas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je bezprostredne ohrozený ivot
alebo zdravie osôb, na zabezpeèenie chránených objektov a chránených priestorov, v ktorých sú prerokúvané utajované skutoènosti,16) proti odpoèúvaniu, na
zabezpeèenie ochrany chránených osôb alebo na zabránenie írenia rádiových vån; ich pouitím vak nemono ohrozi funkciu rádionavigaènej sluby alebo
iných záchranných sluieb. Za prípadné kody spôsobené podniku obmedzením prevádzky siete zodpovedá
oprávnený orgán tátu.
(6) Podnik nezodpovedá za kodu, ktorá vznikne inému subjektu, vrátane uívate¾ov, obmedzením prevádzky siete spôsobenému pouitím technického prostriedku pod¾a odseku 5.
§ 66
Práva a povinnosti k cudzím nehnute¾nostiam
(1) Podnik môe v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo
verejnom záujme
a) zriaïova a prevádzkova verejné siete a stava ich
vedenia na cudzej nehnute¾nosti,
b) vstupova v súvislosti so zriaïovaním, prevádzkovaním, opravami a údrbou vedení na cudziu nehnute¾nos,
c) vykonáva nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu,
najmä odstraòova a okliesòova stromy a iné porasty ohrozujúce bezpeènos a spo¾ahlivos vedenia, ak
to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo
uívate¾ pozemku.
(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam pod¾a odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami49) viaznucimi na
dotknutých nehnute¾nostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnute¾ností podá podnik.50)
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sie, je povinný
pri výkone práv pod¾a odseku 1 poèína si tak, aby nespôsobil kodu na nehnute¾nostiach alebo porastoch,
a ak sa jej nedá vyhnú, aby ju obmedzil na najmeniu
monú mieru. O zaèatí výkonu práva je povinný upovedomi vlastníka alebo uívate¾a dotknutej nehnute¾nosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv pod¾a zmluvy o poskytovaní verejných sluieb
alebo poruchy na vedení môe podnik vstúpi na cudziu nehnute¾nos aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo uívate¾a bezodkladne.
48
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(4) Po skonèení nevyhnutných prác je podnik povinný uvies nehnute¾nosti do predolého stavu, a ak to
nie je moné vzh¾adom na povahu vykonaných prác, do
stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu úèelu alebo vyuívaniu nehnute¾nosti. Ak to nie je moné alebo
ak je výsledný stav nehnute¾nosti horí ako jej pôvodný
stav alebo ak vznikla koda na porastoch, je povinný
vyplati vlastníkovi nehnute¾nosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia vyuívania nehnute¾nosti. Nárok na jednorazovú náhradu si
musí vlastník nehnute¾nosti uplatni v príslunom
podniku do jedného roka odo dòa vzniku núteného obmedzenia uívania nehnute¾nosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnute¾nosti na výke primeranej náhrady nedohodnú, kadý z nich môe poda
súdu návrh na rozhodnutie do iestich mesiacov odo
dòa uplatnenia si nároku v príslunom podniku.
(5) Ak je vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti v dôsledku výkonu práv podniku pod¾a odseku 1 obmedzený v obvyklom uívaní nehnute¾nosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie
uívania nehnute¾nosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnute¾nosti uplatni v príslunom podniku do jedného roka odo dòa vzniku núteného obmedzenia uívania nehnute¾nosti, inak toto právo
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnute¾nosti na výke
primeranej náhrady nedohodnú, je kadý z nich oprávnený poda súdu návrh na rozhodnutie do iestich mesiacov odo dòa uplatnenia si nároku v príslunom podniku.
(6) Dokladom potrebným na územné konanie a na
stavebné konanie51) je vyjadrenie dotknutých podnikov
o existencii podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o monosti ruenia rádiového prenosu.
(7) Do projektu stavby sa musí zakresli priebeh vetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
(8) Podnik je povinný vies evidenciu o vedeniach a na
poiadanie do 15 dní poskytnú vyjadrenie a ïalie potrebné údaje na splnenie povinnosti pod¾a odseku 6.
(9) Vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie
vedení alebo stavebných povolení na vedenia orgánmi
verejnej správy nesmie by v konflikte záujmov, ak tieto
orgány vykonávajú aj èinnosti súvisiace s vlastníctvom
alebo prevádzkovaním verejných sietí alebo verejných
sluieb alebo sú vlastníkom dotknutých nehnute¾ností.
(10) Prelokou vedenia je premiestnenie niektorých
jeho prvkov alebo zmena jeho trasy. Prelokou vedenia
sa rozumie aj vybudovanie nového vedenia, ktoré funkène nahradí pôvodné vedenie. Preloku vedenia, ktorú
nevyvolal vlastník alebo prevádzkovate¾ dotknutého

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 215/2004 Z. z.
49
) § 151n a 151p Obèianskeho zákonníka.
§ 139 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
50
) § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
51
) § 35 ods. 1 a § 60 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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vedenia, mono vykona len po dohode a za podmienok
dohodnutých s podnikom. Náklady takejto preloky
uhrádza osoba, ktorá potrebu preloky vyvolala, ak sa
nedohodlo inak. Ak zároveò dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu uhrádza podnik, ak sa
nedohodlo inak.

v ktorých má podnik záujem poskytova verejné sluby,
aby spoloène vyuívali vnútorné rozvody vnútri budovy
alebo a po prvý sústreïovací bod alebo rozvádzaè, ak je
umiestnený mimo budovy, ak je to odôvodnené skutoènosou, e duplicita takejto infratruktúry by bola hospodársky neefektívna alebo fyzicky neuskutoènite¾ná.

§ 67

§ 68

Spoloèné umiestnenie a pouívanie zariadení
(1) Podnik, ktorý má práva pod¾a § 66 ods. 1 písm. a),
môe vyuíva cudzie vnútorné rozvody vedení stavieb
a priestorov, v ktorých má podnik záujem poskytova
verejné sluby. Podnik je povinný uhradi primerane
a na základe pomeru vyuitia skutoène vynaloené náklady na zachovanie a opravy takýchto rozvodov. Náhradu nákladov na zachovanie a opravy vnútorných
rozvodov vedení vynaloených vlastníkom rozvodov
vlastník môe poadova od podniku do iestich mesiacov od ich vynaloenia, inak toto právo zaniká.
(2) Ak podnik nemôe umiestni vedenie alebo intalova telekomunikaèné zariadenie, alebo ak to môe vykona len s neprimeraným obmedzením vyuívania cudzích nehnute¾ností, môe poiada iný podnik
poskytujúci siete alebo sluby, aby mu za podmienok,
ktoré nie sú diskriminujúce a za odplatu umonil pouíva existujúcu infratruktúru vrátane stavieb, priestorov a èastí vedení, ak to nevyaduje nároèné dodatoèné
práce a s tým spojené náklady.
(3) Podmienky pouívania infratruktúry vrátane
stavieb, priestorov a èastí vedení pod¾a odseku 2 sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi podnikmi. Odmietnu
uzavretie zmluvy mono len z dôvodu technickej neuskutoènite¾nosti alebo zo závaných bezpeènostných
dôvodov vzh¾adom na verejný záujem.
(4) Úrad môe z vlastného podnetu alebo na návrh
niektorého z podnikov, ktoré sa nedohodnú na obsahu
zmluvy pod¾a odseku 3, po konzultáciách s oh¾adom na
verejný záujem, ktorým je ochrana ivotného prostredia, verejného zdravia, verejného poriadku alebo z dôvodu cie¾ov územného plánovania, rozhodnú o spoloènom pouívaní infratruktúry vrátane stavieb,
priestorov a èastí vedení. Úrad v tomto rozhodnutí urèí
aj pravidlá rozdelenia nákladov. Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoloèné pouívanie zariadení uplatòuje v procese tohto
konania.
(5) Podnik je na základe iadosti úradu povinný poskytova aktuálne informácie o povahe, dostupnosti
a geografickom umiestnení zariadení pod¾a § 66 ods. 1
písm. a), vrátane stavieb, priestorov a èastí vedení na
úèely podrobného preh¾adu o existujúcej infratruktúre. Úrad tieto informácie sprístupní dotknutým osobám.
(6) Úrad môe na základe výsledku konzultácií uloi
podniku, ktorý je drite¾om práv pod¾a § 66 ods. 1 alebo
vlastníkovi vnútorných rozvodov sietí stavieb a priestorov, v ktorých podnik poskytuje verejné sluby alebo,
52
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(1) Kadý je povinný poèína si tak, aby svojou èinnosou nepokodzoval vedenia a neruil prevádzku sietí alebo sluieb a neoprávnene nezasahoval do siete
a do poskytovania sluieb, inak zodpovedá za kodu,
ktorú tým podniku spôsobil.
(2) Vlastník a uívate¾ nehnute¾nosti je povinný dba,
aby pri uívaní nehnute¾ností nepokodzoval siete a zariadenia a neruil prevádzku vedení, najmä nadzemných a podzemných káblových vedení.
(3) Podnik je povinný udriava porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali bezpeènos a spo¾ahlivos vedenia.
(4) Na ochranu vedení sa zriaïuje ochranné pásmo.
Ochranné pásmo vzniká dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby alebo dòom
doruèenia ohlásenia drobnej stavby.52)
(5) Ochranné pásmo vedenia je iroké 1, 5 m od osi
jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dåke
jeho trasy. Håbka a výka ochranného pásma je 2 m od
úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu
2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
(6) V ochrannom pásme je zakázané
a) umiestòova stavby, zariadenia a porasty, vykonáva zemné práce, ktoré by mohli ohrozi vedenie alebo bezpeènú prevádzku siete,
b) vykonáva prevádzkové èinnosti spojené s pouívaním strojov a zariadení, ktoré ruia prevádzku sietí,
pridruených prostriedkov a sluieb.
IESTA ÈAS
POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V OBLASTI
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 69
(1) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby
poskytnú dotáciu na úèely podpory výskumu a vývoja
v oblasti elektronických komunikácií, ak tým nebudú
dotknuté pravidlá poskytovania tátnej pomoci pod¾a
osobitného predpisu.53)
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú aj na
spolufinancovanie projektov rieených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci
a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja elektronických komunikácií vrátane nákladov na ich prípravu.

) § 32 písm. a) a c) a § 55 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Èl. 107 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C115, 9. 5. 2008).
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§ 70
(1) Dotáciu na úèely pod¾a § 69 ods. 1 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,
d) nadácii,
e) obèianskemu zdrueniu,
f) neziskovej organizácii poskytujúcej veobecne prospené sluby,
g) vysokej kole.
(2) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1 na základe písomnej iadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 3, ak
a) predloený projekt spåòa podmienky urèené vo výzve
na predkladanie projektov,
b) má zriadený úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky a
c) splnil podmienky pod¾a osobitného predpisu.54)
(3) Prílohou iadosti je
a) návrh projektu v truktúre pod¾a vzoru uvedeného
v prílohe è. 4,
b) návrh rozpoètu projektu,
c) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo obdobného registra, do ktorého sa zapisuje
právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
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,
d) doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky,
e) doklady pod¾a osobitného predpisu.55)
(4) iadosti o dotácie predkladajú iadatelia pod¾a
odseku 1 ministerstvu v lehote jeden mesiac od zverejnenia výzvy na predkladanie projektov. Ministerstvo
zverejòuje výzvu na svojom webovom sídle. Výzva obsahuje najmä
a) základný cie¾ a kritériá, pod¾a ktorých sa budú vyhodnocova iadosti, a ich váhu,
b) formulár iadosti v elektronickej podobe,
c) disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
d) zloenie komisie,
e) návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

c) 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 § 70 ods. 4.
(4) Na poskytnutie dotácie pod¾a § 69 nie je právny
nárok.
§ 72
(1) Ministerstvo uzatvorí s prijímate¾om dotácie
zmluvu o poskytnutí dotácie.
(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, daòové identifikaèné èíslo,
b) názov banky alebo poboèky zahraniènej banky a èíslo úètu prijímate¾a dotácie,
c) úèel, druh, sumu a obdobie 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,
m) meno a priezvisko odborného garanta projektu.
(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,
b) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti,
c) vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií, ak
ich má ministerstvo k dispozícii.
SIEDMA ÈAS

§ 71

SANKCIE

(1) Dotáciu mono poskytnú do výky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na rieenie projektu pod¾a § 69 ods. 1 okrem prípadov uvedených v § 69 ods. 2.
(2) Dotáciu nemono poskytnú okrem úèelu pod¾a
osobitného predpisu56) ani na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
54

§ 73
(1) Úrad uloí podniku, ktorý nesplnil alebo poruil
niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom
pod¾a
a) § 19 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2 alebo § 49 ods. 4, pokutu
do výky 3 000 000 eur,

) § 8a ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
) § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
56
) § 8a ods. 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
55
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b) § 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 4, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32
ods. 13 a 14, § 36 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1 a 2, § 50
ods. 10, § 51 ods. 2, § 55 ods. 3, § 58 ods. 10, § 64
ods. 1 a 2 alebo nesplnil alebo poruil podmienky
veobecného povolenia pod¾a § 14, pokutu do výky
1 500 000 eur,
c) § 21 ods. 2, § 28 ods. 1, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40
ods. 1 a 3, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 4
a 5, § 48 ods. 1, 4 a 5, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54
ods. 3 a 6, § 56 ods. 5, § 57 ods. 10 a 12, § 58 ods. 5
a 7, § 59 ods. 1 a 3, § 63 ods. 5 a 7 a 9, § 64 ods. 3, 5,
6 a 8 alebo ustanovení osobitného predpisu,57) pokutu do výky 300 000 eur,
d) § 9 ods. 2, § 29 ods. 4, § 40 ods. 6, § 48 ods. 6, § 56
ods. 4 a 8, § 57 ods. 2 a 4, § 59 ods. 4, § 60 ods. 1,
§ 61, § 66 ods. 3 druhej vety, § 67 ods. 5 alebo ustanovení osobitného predpisu,58) pokutu do výky
150 000 eur,
e) § 26 ods. 1, § 31 ods. 11, § 45 ods. 1 a 3, § 47 ods. 3,
§ 57 ods. 7 a 8 alebo § 58 ods. 8 a 9, pokutu do výky
50 000 eur.
(2) Úrad uloí tomu, kto nesplnil alebo poruil niektorú z povinností urèenú v rozhodnutí úradu vydanom pod¾a
a) odseku 8, § 10 ods. 8, § 12 ods. 1, § 18 ods. 1, § 27
ods. 6, § 39 ods. 2, § 50 ods. 3 a 8, § 51 ods. 1, § 52
ods. 2 a 5, pokutu do výky 1 500 000 eur,
b) § 26 ods. 2, § 31 ods. 4, § 32 ods. 9, § 39 ods. 1, § 59
ods. 5, § 67 ods. 4 a 6 alebo § 76, pokutu do výky
300 000 eur.
(3) Úrad uloí tomu, kto nesplnil alebo poruil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom pod¾a
a) § 13 ods. 1, § 15 ods. 1 a 4, § 36 ods. 1, § 32 ods. 1,
§ 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1, § 62 ods. 2 a 3,
§ 63 ods. 2, § 65 ods. 3 alebo § 68 ods. 1, pokutu do
výky 300 000 eur, ak ide o právnickú osobu alebo
fyzickú osobu  podnikate¾a,
b) § 32 ods. 1, § 37 ods. 1, § 65 ods. 3 alebo § 68 ods. 1,
pokutu do výky 1 000 eur, ak ide o fyzickú osobu.
(4) Ak drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie
èísel alebo individuálneho povolenia neuhradil jednorazovú úhradu alebo opakovanú úhradu, úrad postupuje pod¾a § 31 ods. 9 písm. a) tretieho bodu alebo pod¾a § 34 ods. 3 písm. d) a pokutu neuloí.
(5) Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na závanos, spôsob, trvanie a dôsledky poruenia povinnosti.
(6) Pri opätovnom poruení povinnosti mono pokutu
uloi opakovane.
(7) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa zistenia poruenia povinnosti, najneskôr vak do tyroch
rokov odo dòa poruenia povinnosti. Výnos pokút je
príjmom tátneho rozpoètu.
(8) Ak ide o závané alebo opakované poruenie povinností alebo podmienok urèených týmto zákonom,
57
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veobecným povolením, rozhodnutím úradu alebo veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na
základe tohto zákona a ak nedostatok nebol odstránený napriek uloeniu pokuty pod¾a odsekov 1 alebo 2
alebo uloeniu opatrenia pod¾a § 39 ods. 1, úrad môe
podniku zakáza poskytova siete alebo sluby, a to a
na obdobie 24 mesiacov, pod¾a závanosti a trvania takéhoto poruenia.
ÔSMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 74
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,59) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na
a) vydanie primeraného doèasného opatrenia (§ 10
ods. 8),
b) urèenie metódy kalkulácie cien (§ 12 ods. 5),
c) vydávanie veobecného povolenia (§ 14),
d) urèenie relevantných trhov a analýzu relevantných
trhov (§ 16 a 17),
e) výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 33),
f) vydávanie osvedèení o osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 37),
g) vydávanie ochranných opatrení (§ 39),
h) reguláciu cien pri prenosite¾nosti èísel (§ 48 ods. 3),
i) mimosúdne rieenie sporov (§ 75).
(3) Proti rozhodnutiu úradu pod¾a odseku 1 mono
poda rozklad. Rozklad proti rozhodnutiu úradu pod¾a
§ 12, § 18 a 25 nemá odkladný úèinok. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4) Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je
vecne prísluný Najvyí súd Slovenskej republiky.60)
§ 75
Mimosúdne rieenie sporov
(1) Úèastník môe predloi úradu spor s podnikom,
ktorý poskytuje siete alebo sluby, v oblasti upravenej
týmto zákonom, a to a po reklamaènom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej
vybavenia.
(2) Návrh na zaèatie mimosúdneho rieenia sporu
obsahuje
a) meno, priezvisko a elektronickú alebo potovú adresu úèastníka,
b) názov a sídlo podniku,
c) predmet sporu,

) Èl. 3 a 4c a 6a bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných
komunikaèných sieach v rámci Spoloèenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení.
58
) Èl. 6 a 6a bod 1 a 3 nariadenia ES è. 717/2007 v platnom znení.
59
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
60
) § 246 ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku.
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d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,
e) návrh rieenia sporu.
(3) Návrh na zaèatie mimosúdneho rieenia sporu
predloí úèastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od
doruèenia vybavenia reklamácie.
(4) Úèastník a podnik môu navrhova dôkazy a ich
doplnenie, predklada podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predloený spor riei nestranne
s cie¾om jeho urovnania. Lehota na ukonèenie mimosúdneho rieenia sporu je 60 dní od podania úplného
návrhu, v zloitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
(5) Výsledkom úspeného vyrieenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany
sporu.
§ 76
Rieenie cezhranièných sporov
(1) Pri sporoch medzi podnikom a stranami rôznych
èlenských tátov, ktoré sa týkajú oblasti regulácie pod¾a tohto zákona a ktoré patria do pôsobnosti regulaèných orgánov najmenej dvoch èlenských tátov, podnik
môe poiada úrad o rieenie sporu.
(2) Úrad pri rieení sporu spolupracuje s dotknutými
regulaènými orgánmi èlenských tátov a má právo poiada orgán európskych regulátorov, aby prijal stanovisko k vyrieenie sporu. Ak sa orgánu európskych regulátorov predloila takáto iados, úrad sa zdrí
konania v rieení sporu a do vydania stanoviska orgánom európskych regulátorov; týmto nie je dotknuté
právo úradu vyda predbené opatrenie, ak je to nevyhnutné.
(3) Úrad pri rieení sporu môe uloi podniku povinnosti pod¾a tohto zákona. Povinnosti, ktoré úrad uloí
podniku v rámci rieenia sporu, v èo najväèej monej
miere prihliadajú na stanovisko, ktoré prijal orgán európskych regulátorov.
§ 77
Rieenie sporov medzi podnikmi
Úrad rozhoduje o spore medzi podnikmi alebo osobami, ktoré vyuívajú výhody z prístupu alebo prepojenia
na návrh ktorejko¾vek zo strán sporu, ktorý vznikol
v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto
zákona, rozhodnutia alebo veobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. Úrad rozhodne spor
najneskôr do tyroch mesiacov od podania návrhu.

§ 78
Prechodné ustanovenia
(1) Konania zaèaté do 31. októbra 2011 sa dokonèia
pod¾a doterajích predpisov. Konania zaèaté pod¾a doterajích predpisov, ktoré s oh¾adom na ustanovenia
tohto zákona nie je potrebné dokonèi, úrad zastaví.
(2) Drite¾ individuálneho povolenia pod¾a § 32, ktoré
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mu bolo vydané pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona a jeho platnos je najmenej pä rokov po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona, môe do 25. mája
2016 poiada úrad o posúdenie súladu individuálneho povolenia s § 30 ods. 5 a 6. Úrad pred prijatím rozhodnutia oznámi drite¾ovi individuálneho povolenia
výsledok posúdenia a návrh rozhodnutia a poskytne
mu lehotu 30 dní, aby mohol svoju iados vzia spä.
(3) Úrad upraví vetky platné individuálne povolenia
v súlade s § 30 ods. 5 a 6 najneskôr do 31. októbra
2016.
(4) Úrad uvedie do súladu s týmto zákonom vetky
platné veobecné povolenia a individuálne povolenia
na pouívanie èísel a individuálne povolenia na pouívanie frekvencií vydané pod¾a doterajích predpisov
najneskôr do 19. decembra 2011.
(5) Individuálne povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia pod¾a doterajích predpisov sú individuálnymi povoleniami o urèení podmienok, za ktorých
je moné frekvencie pouíva pod¾a tohto zákona.
(6) Ochranné pásma zriadené pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, ako aj oprávnenia a povinnosti
z nich vyplývajúce zostávajú nedotknuté.
(7) Oprávnenia k cudzím nehnute¾nostiam, ako aj
obmedzenia ich uívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, zostávajú nedotknuté.
Nárok na náhradu, ktorý vznikol vlastníkovi nehnute¾nosti z dôvodu výkonu takých oprávnení, si môe vlastník nehnute¾ností uplatni od podniku v lehote ustanovenej doterajími predpismi, najneskôr vak do
jedného roka odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona, inak nárok zaniká.
(8) Ustanovenie § 59 ods. 1 a 2 sa nevzahuje na telefónne zoznamy vydané pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona.
(9) Zmluvy o pripojení pod¾a doterajích predpisov sú
zmluvami o poskytovaní verejných sluieb pod¾a tohto
zákona.
(10) Konania o udelení súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií zaèaté do 31. októbra
2011 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(11) Poskytovate¾ univerzálnej sluby, ktorý bol urèený na poskytovanie univerzálnej sluby do 31. októbra
2011, sa povauje za poskytovate¾a univerzálnej sluby
urèeného pod¾a tohto zákona a je povinný uloené povinnosti univerzálnej sluby poskytova a do právoplatnosti rozhodnutia úradu pod¾a § 50 ods. 3. Úrad
vydá rozhodnutie pod¾a § 50 ods. 3 do deviatich mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona.
(12) Individuálne povolenie na pouívanie frekvencií
na televízne analógové pozemské vysielanie úrad vydá
najdlhie s platnosou do 31. decembra 2012, ak iadate¾ o povolenie má licenciu na televízne analógové pozemské vysielanie alebo ak má uzavretú zmluvu o prenose televízneho vysielania s drite¾om takej licencie.
(13) Ustanovenie § 35 ods. 2 sa nevzahuje na frekvencie na digitálne pozemské televízne vysielanie pridelené
do 31. decembra 2012.
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(14) Ustanovenie § 35 ods. 1 a 2 sa nevzahuje na
frekvencie na rozhlasové analógové alebo televízne
analógové pozemské vysielanie pridelené do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona na základe licencie na
analógové pozemské vysielanie, a to poèas celého obdobia platnosti takej licencie. Ustanovenie § 35 ods. 1 a 2
sa vzahuje na frekvencie na rozhlasové alebo televízne
analógové pozemské vysielanie pridelené na základe licencie, ktorej platnos bola predåená po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona, a to odo dòa jej predåenia pod¾a osobitného predpisu.61)
(15) Ustanovenie § 35 ods. 1 a 2 sa nevzahuje na
frekvencie, ktoré sú v národnej tabu¾ke frekvenèného
spektra vymedzené na civilné úèely, vyuívané ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, Slovenskou
informaènou slubou, Zborom väzenskej a justiènej
stráe a Colným riadite¾stvom Slovenskej republiky do
31. decembra 2021.
(16) Úrad do 31. decembra 2011 vydá pre zriaïovate¾ov a prevádzkovate¾ov osobitných sietí individuálne
povolenia na pouívanie frekvencií pod¾a doterajích
predpisov na frekvencie, ktoré sú reálne pouívané
a ktoré nie sú v národnej tabu¾ke frekvenèného spektra
vymedzené na úèely obrany tátu, bezpeènosti tátu
a ochrany verejného poriadku a pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona nebolo na ich pouívanie vydané individuálne povolenie.
(17) Ustanovenia § 35 ods. 1 a 2 sa nevzahujú na
frekvencie, ktoré boli pridelené na experimentálne pouívanie v súvislosti s digitálnym rozhlasovým vysielaním alebo jednotlivými doplnkovými obsahovými
slubami spojenými s digitálnym rozhlasovým vysielaním.
(18) Konanie o udelení dotácií, ktoré sa zaèalo
do 31. októbra 2011, sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov.
§ 79
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.

§ 80
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 716/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 654/2007 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 56/2010 Z. z., zákona
è. 447/2010 Z. z. a zákona è.122/2011 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 501/2004 Z. z. o zriaïovaní a spravovaní osobitného úètu univerzálnej sluby
a o súvisiacich podrobnostiach,
61

) § 52 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.

Strana 2723

3. výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 è. 1300/
M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a potových sluieb
v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. októbra 2007
è. 2560/M-2007,
4. výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 23. apríla 2010
è. 07480/2010-SPT/z.1700M o poskytovaní dotácií na
podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie
v Slovenskej republike,
5. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky zo 14. apríla 2004 è. O-1/2004, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o osvedèeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových
zariadení, o zriaïovaní skúobnej komisie a o obsahu,
rozsahu a priebehu skúky v znení opatrenia Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky z 18. júla
2007 è. O-16/2007,
6. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 19. apríla 2004 è. O-2/2004, ktorým sa
ustanovuje sadzobník úhrad za právo pouíva frekvencie v znení opatrenia Telekomunikaèného úradu
Slovenskej republiky O-13/2006,
7. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 19. apríla 2004 è. O-3/2004, ktorým sa
ustanovuje sadzobník úhrad za pouívanie èísel v znení opatrenia Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky è. O-12/2006,
8. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 22. apríla 2004 è. O-5/2004, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o kvalitatívnych ukazovate¾och a cie¾ových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií,
9. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky zo 14. júla 2004 è. O-6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu,
10. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 5. septembra 2006 è. O-10/2006 o rozsahu
minimálneho súboru prenajatých okruhov,
11. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 26. októbra 2006 è. O-11/2006 o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,
12. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 1. februára 2007 è. O-14/2007 o èíslovacom pláne,
13. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 18. apríla 2008 è. O-17/2008, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu
z analógového spôsobu írenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob írenia sig-
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§ 81

nálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky
prechodu),
14. opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky z 26. mája 2009, è. O-19/2009, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti zabezpeèenia prenosite¾nosti
telefónneho èísla.
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Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2011
okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú úèinnos 1. januára 2012.

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

Èiastka 111

Zbierka zákonov è. 351/2011

Strana 2725

Príloha è. 1
k zákonu è. 351/2011 Z. z.

MINIMÁLNY ZOZNAM POLOIEK REFERENÈNEJ PONUKY NA VE¼KOOBCHODNÝ PRÍSTUP
K SIEOVEJ INFRATRUKTÚRE, VRÁTANE SPOLOÈNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO UVO¼NENÉHO
PRÍSTUPU K ÚÈASTNÍCKEMU VEDENIU NA PEVNOM MIESTE, KTORÚ MÁ ZVEREJNI
VÝZNAMNÝ PODNIK

A. Podmienky uvo¾neného prístupu k úèastníckemu vedeniu
1. Sieové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahàòajú najmä tieto prvky spolu s pridruenými prostriedkami:
a) uvo¾nený prístup k úèastníckemu vedeniu (úplný a spoloèný),
b) uvo¾nený prístup k úseku úèastníckeho vedenia (úplný a spoloèný) vrátane prípadného prístupu k sieovým
prvkom, ktoré sú neaktívne, na úèely prepojenia do vyej úrovne siete,
c) ak je to potrebné, prístup ku káblovodom umoòujúci rozvoj prístupových sietí.
2. Informácie o miestach fyzického prístupu1) vrátane rozvodných skríò a rozvádzaèov, dostupnos úèastníckeho vedenia, úseku úèastníckeho vedenia a prepojenia do vyej úrovne siete v pecifických èastiach prístupovej siete,
a ak je to potrebné, aj informácie o umiestnení káblovodov a dostupnosti v káblovodoch.
3. Technické podmienky týkajúce sa prístupu a vyuívania úèastníckych vedení a úsekov úèastníckych vedení vrátane technických charakteristík metalického skrúcaného páru úèastníckeho vedenia, optického vlákna alebo ekvivalentu, káblových rozvádzaèov a pridruených prostriedkov, a ak je to potrebné, aj technické podmienky týkajúce sa prístupu ku káblovodom.
4. Postupy objednávania a poskytovania, obmedzenia pouívania.
B. Sluby spoloèného umiestnenia
1. Informácie o prísluných miestach1) významného podniku alebo umiestnení zariadení a ich plánovanej modernizácii.
2. Monosti spoloèného umiestnenia v miestach urèených pod¾a bodu 1 (vrátane fyzického spoloèného umiestnenia,
prípadne vzdialeného a virtuálneho spoloèného umiestnenia).
3. Obmedzenia týkajúce sa zariadení, ktoré prichádzajú do úvahy na spoloèné umiestnenie.
4. Opatrenia zavedené významným podnikom na zabezpeèenie bezpeènosti ich lokalít.
5. Podmienky prístupu pre zamestnancov konkurenèných podnikov.
6. Bezpeènostné normy.
7. Pravidlá pride¾ovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru na spoloèné umiestnenie.
8. Podmienky pre podniky na vykonanie kontroly miest, v ktorých je fyzické spoloèné umiestnenie moné, alebo
miest, kde bolo spoloèné umiestnenie odmietnuté z dôvodu nedostatku kapacity.
C. Informaèné systémy
Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom alebo databázam významného podniku na predbené
objednávanie, poskytovanie, objednávanie poiadavky na údrbu a opravy a fakturáciu.
D. Dodacie podmienky
1. Lehota na vybavenie poiadaviek na dodávku sluieb a prostriedkov; dojednania úrovne sluieb, rieenie porúch,
postupy návratu na normálnu úroveò sluby a parametre kvality sluby.
2. tandardné zmluvné podmienky a v prípade potreby náhrady za nedodranie lehôt.
3. Ceny alebo vzorce na výpoèet ceny za kadú poloku, funkciu a prostriedok uvedené vyie.

1

) Dostupnos týchto informácií môe by obmedzená na dotknuté strany len v prípade verejných bezpeènostných záujmov.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 351/2011 Z. z.

KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV
A. Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:
a) telefónne èíslo volajúceho,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka
alebo registrovaného uívate¾a,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
a) pridelené oznaèenie uívate¾a,
b) oznaèenie uívate¾a a telefónne èíslo pridelené kadej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka
alebo registrovaného uívate¾a a adresa internetového protokolu (IP), ktorá mu bola v èase komunikácie pridelená, oznaèenie uívate¾a alebo telefónne èíslo.
B. Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:
a) volené èíslo alebo èísla (volané telefónne èíslo alebo èísla) a v prípadoch, keï sú poskytnuté doplnkové sluby,
napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, èíslo alebo èísla, na ktoré je volanie smerované,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka
alebo registrovaného uívate¾a,
2. ak ide o internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
a) oznaèenie uívate¾a alebo telefónne èíslo urèených príjemcov telefónneho volania,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka
alebo registrovaného uívate¾a, ktorý je urèeným príjemcom komunikácie.
C. Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, èasu a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a èas zaèatia a ukonèenia komunikácie,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
a) dátum a èas prihlásenia a odhlásenia zo sluby pripojenia k internetu v urèitom èasovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovate¾ sluby pripojenia k internetu,
a uívate¾ské oznaèenie úèastníka alebo registrovaného uívate¾a,
b) dátum a èas prihlásenia a odhlásenia zo sluieb internetovej elektronickej poty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v urèitom èasovom pásme.
D. Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: pouívaná telefónna sluba,
2. ak ide o internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu: pouívaná internetová sluba.
E. Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia uívate¾ov alebo ich údajného zariadenia:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete: èíslo volajúceho a volaného,
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie:
a) èíslo volajúceho a volaného,
b) IMSI volajúceho,
c) IMEI volajúceho,
d) IMSI volaného,
e) IMEI volaného,
f) v prípade predplatených anonymných sluieb dátum a èas poèiatoènej aktivácie sluby a oznaèenie bunky,
z ktorej sa vykonala aktivácia sluby,
3. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
a) telefónne èíslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up prístup),
b) digitálna úèastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.
F. Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného koncového zariadenia:
1. údaje o polohe bunky pri zaèatí komunikácie,
2. údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek pod¾a ich oznaèenia poèas obdobia uchovávania údajov o komunikácii.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 351/2011 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 (v eurách)
Spolufinancovanie (v eurách)
Suma poadovanej dotácie (v eurách)

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

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

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
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Príloha è. 4
k zákonu è. 351/2011 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 eurách
Spolufinancovanie
(iné zdroje, z toho vlastné) v eurách
Suma poadovanej dotácie v eurách

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

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
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Príloha è. 5
k zákonu è. 351/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoloènom regulaènom rámci elektronických komunikaèných sietí a sluieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikaèné siete a sluby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických
komunikaèných sietí a pridruených prostriedkov (prístupová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.
29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337,
18. 12. 2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej slube a právach uívate¾ov týkajúcich sa elektronických komunikaèných sietí a sluieb (smernica o univerzálnej slube) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009
(Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných
údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES
z 15. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikaèných sluieb alebo verejných komunikaèných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).
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352
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 3/2010 Z. z.
o národnej infratruktúre pre priestorové informácie

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 14 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona
è. 3/2010 Z. z. o národnej infratruktúre pre priestorové informácie (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) podrobnosti o harmonizácii a interoperabilite súborov priestorových údajov,
b) podrobnosti o sprístupnení vetkých novozhromadených a vo výraznej miere retrukturalizovaných
súborov priestorových údajov,
c) podrobnosti o sieových slubách,
d) podrobnosti o spoloènom vyuívaní súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov pod¾a
§ 9 zákona.
§2
Poiadavky na zabezpeèenie interoperability
a harmonizácie súborov priestorových údajov
(1) Zabezpeèenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom
a) údajových pecifikácií uvedených v osobitnom predpise,1)
b) rozírenia údajových pecifikácií uvedených v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej
èinnosti2) vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov
priestorových údajov.
(2) Zabezpeèenie interoperability a harmonizácie metaúdajov sa realizuje prostredníctvom
1

a) profilu metaúdajov uvedenom v osobitnom predpise,3)
b) rozírenia profilu metaúdajov uvedeného v písmene
a), ktoré vytvára povinná osoba pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b) zákona pri výkone svojej èinnosti vo
vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových
údajov v súlade s osobitným predpisom3) a v rozsahu
pod¾a osobitného predpisu.4)
(3) Technické zabezpeèenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje
a) harmonizáciou súborov priestorových údajov
v zdrojovej evidencii povinnej osoby a ich uloením
v zdrojovej evidencii povinnej osoby alebo
b) transformáciou týchto údajov prostredníctvom sieových sluieb pod¾a § 4.

§3
Sprístupnenie vetkých novozhromadených
a vo výraznej miere retrukturalizovaných súborov
priestorových údajov
Sprístupnenie vetkých novozhromadených a vo výraznej miere retrukturalizovaných súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov sa realizuje
prostredníctvom národného geoportálu. Povinná osoba
môe poskytova prístup k týmto súborom a slubám aj
prostredníctvom vlastných prístupových miest.

§4
Sieové sluby
Sieové sluby sa realizujú pod¾a tandardov pre webové sluby, ktoré ustanovuje osobitný predpis.5)

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES,
pokia¾ ide o interoperabilitu súborov a sluieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.
2
) Napríklad zákon è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorích predpisov, zákon è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES,
pokia¾ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Èl. 13 nariadenia (EÚ) è. 1089/2010 v platnom znení.
4
) STN EN ISO 19115 Geografická informácia. Metadáta (ISO 19115: 2003).
STN P CEN ISO/TS 19139 Geografická informácia. Metadáta. Implementácia XML schémy (ISO/TS 19139: 2007).
5
) § 11 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy.
Nariadenie Komisie (ES) è. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokia¾ ide o sieové sluby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
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§5
Spoloèné vyuívanie súborov priestorových údajov
a sluieb priestorových údajov pod¾a § 9
Povinná osoba pri kadom vyuití súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov uvedie na
vidite¾nom mieste oznaèenie osoby, ktorá tieto súbory
alebo sluby poskytla; oznaèenie obsahuje názov alebo
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obchodné meno a sídlo tejto osoby a prípadne oznaèenie práva duevného vlastníctva.
§6
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2011.

József Nagy v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2011,
ktorým sa ustanovujú vzory iadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 15 ods. 2 zákona
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Vzor iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 3
písm. a) zákona vrátane príloh k iadosti je uvedený
v prílohe è. 1.
(2) Vzor iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 3
písm. b) zákona vrátane príloh k iadosti je uvedený
v prílohe è. 2.
(3) Vzor iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 3

písm. c) zákona vrátane príloh k iadosti je uvedený
v prílohe è. 3.
§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 453/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú vzory iadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ján Fige¾ v. r.
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Príloha è. 1
k opatreniu è. 353/2011 Z. z.

VZOR
IADOS
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÝCH BYTOV
Údaje o prijatí iadosti
Krajský stavebný úrad
Èíslo protokolu:
Dátum doruèenia:
Poèet príloh:

Dátum overenia:
Podpis a odtlaèok peèiatky:

Vyplní iadate¾

1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Názov:
1.3. Sídlo:
Ulica a súpisné/orientaèné èíslo

1.2. IÈO:
PSÈ

Obec/mesto

1.4. V zastúpení:
Meno, priezvisko a titul

Funkcia

1.5. Okres:
1.7. Bankové spojenie:
Èíslo úètu v banke

Èíslo telefónu
E-mailová adresa
1.6. Kraj:

Kód banky

Obchodné meno banky alebo poboèky
zahraniènej banky

2. Údaje o stavbe
2.1. Názov stavby:
2.2. Stavebné povolenie:
Vydal

Èíslo

Dátum právoplatnosti

2.3. Èíslo kúpnej zmluvy/zo dòa:

2.4. Dátum právoplatnosti kolaudaèného
rozhodnutia:

2.5. Zaèatie stavby (mesiac/rok):

2.6. Dokonèenie stavby (mesiac/rok):

2.7. Podlahová plocha bytov spolu (v m2):
v tom
podlahová plocha bytov spolu  výstavba alebo kúpa alebo kúpa
a dokonèenie rozostavanej stavby
podlahová plocha bytov spolu  stavebné úpravy
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2.8. Priemerná podlahová plocha bytov (v m2/byt):
2.9. Celková podlahová plocha budovy na bývanie (v m2):
2.10. Podiel celkovej podlahovej plochy a podlahovej plochy bytov (v %):
2.11. Výpoètovo urèená potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej
úitkovej vody spolu (v kWh.rok/m2):
2.12. Potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej úitkovej vody pod¾a
technickej normy spolu (v kWh.rok/m2):
2.13. Úspora potreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej úitkovej vody (v %):
3. Poadovaná výka dotácie

3.1. Oprávnené náklady stavby vrátane nákladov na projektové práce
celkom (v eurách):
v tom:
oprávnené náklady na výstavbu alebo kúpu alebo kúpu a dokonèenie rozostavanej stavby vrátane nákladov na projektové práce
oprávnené náklady stavby na stavebné úpravy vrátane nákladov na
projektové práce
3.2. Oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy spolu (v eurách/m2):
v tom:
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy  výstavba
alebo kúpa alebo kúpa a dokonèenie rozostavanej stavby
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy  stavebné
úpravy
3.3. Dotácia vypoèítaná pod¾a § 8 ods. 1 a 6 zákona spolu (v eurách):
v tom:
poadovaná dotácia na výstavbu alebo kúpu alebo kúpu a dokonèenie rozostavanej stavby
poadovaná dotácia na stavebné úpravy
3.4. Zvýenie dotácie pod¾a § 8 ods. 7 písm. a) zákona (v eurách):
3.5. Zníenie dotácie pod¾a § 8 ods. 7 písm. b) zákona (v eurách):
3.6. Poadovaná dotácia celkom (v eurách):1)
(suma z riadku 3.3. + suma z riadku 3.4.  suma z riadku 3.5.)

3.7. Podiel poadovanej dotácie z oprávnených nákladov stavby (v %):
4. Preukázanie finanèného krytia vlastných zdrojov na realizáciu úèelu

Zdroje spolu (v eurách):
v tom:
rozpoèet iadate¾a
úver zo tátneho fondu rozvoja bývania
úver z banky alebo poboèky zahraniènej banky
svojpomoc
prostriedky z iného programu financovaného z verejných prostriedkov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie

1

) Uveïte v desiatkach eur zaokrúhlených nadol.
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5. Stav rozpracovanosti

Struèný opis rozpracovanosti stavby:

6. Vyhlásenie o potrebe poskytnú dotáciu na prislúchajúcu technickú vybavenos
K obstarávaným nájomným bytom sú  nie sú2) zabezpeèené vetky objekty technickej vybavenosti a iadate¾ poaduje  nepoaduje2) poskytnutie dotácie na technickú vybavenos tvorenú objektom:
a) verejný vodovod a vodovodná prípojka [§ 2 písm. p) prvý bod zákona],
b) verejná kanalizácia vrátane èistiarne odpadových vôd a kanalizaèná prípojka [§ 2 písm. p) druhý bod zákona],
c) miestna komunikácia [§ 2 písm. p) tretí bod zákona].
7. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) stavba nebola zaèatá pred podaním tejto iadosti o poskytnutie dotácie okrem úèelu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) a e)
zákona,
c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d) obec nemá zavedený ozdravný reim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre iadate¾a, ktorým je
obec),
e) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti iadosti,
f) iadate¾ nie je v likvidácii,
g) na majetok iadate¾a nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo retrukturalizaènom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
h) poèas výstavby zabezpeèím splnenie podmienky upravenej v § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
i) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti.
8. K iadosti iadate¾ prikladá tieto prílohy:

Poèet listov

8. 1. doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a okrem iadate¾a, ktorým je obec
8. 2. uznesenie obecného zastupite¾stva, resp. výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení
investièného zámeru platné v èase podania iadosti
8. 3. právoplatné stavebné povolenie
8. 4. kúpna zmluva [§ 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona]
8. 5. právoplatné kolaudaèné rozhodnutie [§ 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona]
8. 6. doklad o vlastníctve pozemku
8. 7. èestné vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom
2

) Nehodiace sa preèiarknite.
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8. 8. potvrdenie miestne prísluného správcu dane nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá daòové nedoplatky
8. 9. potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo èestné vyhlásenie
iadate¾a, e neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
8. 10. potvrdenie Sociálnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá evidované nedoplatky
poistenia na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
8. 11. potvrdenie zdravotnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
8. 12. èestné vyhlásenie o predloení vetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových povinností vo vetkých poisovniach, ak iadate¾ plní odvodové povinnosti vo vzahu k viacerým poisovniam
8. 13. technická správa
8. 14. projektová dokumentácia (architektonická èas)
a) písomná (tlaèená) forma
b) elektronická forma (dwg, dxf)
8. 15. rozpoèet stavby s výkazom výmer
a) písomná (tlaèená) forma
b) elektronická forma (xls)
8. 16. doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
8. 17. výpoèet podlahových plôch bytov potvrdený iadate¾om a projektantom
8. 18. projektové energetické hodnotenie (v prípade, e sa iadate¾ uchádza o zvýenie dotácie o 5 %)
8. 19. energetický certifikát bytového domu [§ 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona]
8. 20. doklad o preukázaní finanèného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby (napríklad výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o vyèlenení výky vlastných zdrojov z rozpoètu iadate¾a,
potvrdenie mestského úradu o predloení kompletnej iadosti o úver zo tátneho fondu rozvoja
bývania a pod.)
8. 21. doklad o preukázaní finanèného krytia technickej vybavenosti v prípade, ak nie je táto vybudovaná a iadate¾ nepoaduje poskytnutie dotácie na jej obstaranie (napríklad výpis z uznesenia
obecného zastupite¾stva a pod.)
8. 22. doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne potvrdený iadate¾om a zhotovite¾om
8. 23. doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
8. 24. vyhlásenie obèanov o vykonávaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
8. 25. veobecne záväzné nariadenie obce upravujúce nájom nájomných bytov
8. 26. program rozvoja bývania obce alebo program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
8. 27. uznesenie obecného zastupite¾stva, resp. výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení
dokladu uvedeného v bode 8.26.
8. 28. doklad o zabezpeèení výkonu sociálnej komunitnej práce v rómskej osade
8. 29. doklad o rozsahu a úèeloch spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných
prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania
8. 30. doklad o zabezpeèení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane osvedèenia o odbornej spôsobilosti
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8. 31. èestné vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c)
zákona
8. 32. zmluva o dodávke stavebných prác so zhotovite¾om
8. 33. vyhlásenie iadate¾a o uskutoènení výberu zhotovite¾a

Poèet priloených listov spolu:

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

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

Za iadate¾a:

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

Podpis: .....................................................

(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)

Odtlaèok peèiatky
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Príloha è. 2
k opatreniu è. 353/2011 Z. z.

IADOS
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
Údaje o prijatí iadosti
Krajský stavebný úrad
Èíslo protokolu:
Dátum doruèenia:
Poèet príloh:

Dátum overenia:
Podpis a odtlaèok peèiatky:

Vyplní iadate¾

1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Názov:
1.3. Sídlo:
Ulica a súpisné/orientaèné èíslo

1.2. IÈO:
PSÈ

Obec/mesto

1.4. V zastúpení:
Meno, priezvisko a titul

Funkcia

1.5. Okres:
1.7. Bankové spojenie:
Èíslo úètu v banke

Èíslo telefónu
E-mailová adresa
1.6. Kraj:

Kód banky

Obchodné meno banky alebo poboèky
zahraniènej banky

2. Údaje o stavbe
2.1. Názov stavby:
2.2. Stavebné povolenie:

Èíslo

Dátum
právoplatnosti

Vydal

 Verejný vodovod a vodovodná prípojka [§ 2 písm. p) prvý bod zákona] (ïalej len vodovod)
 Verejná kanalizácia vrátane èistiarne odpadových vôd a kanalizaèná
prípojka [§ 2 písm. p) druhý bod zákona] (ïalej len kanalizácia)
 Miestna komunikácia [§ 2 ods. 1 písm. p) tretí bod zákona] (ïalej
len komunikácia)
2.3. Zaèatie stavby (mesiac/rok):
2.4.Dokonèenie stavby (mesiac/rok):
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3. Poadovaná výka dotácie
Úèel (§ 5 zákona)

Oprávnené náklady
v eurách

Merný ukazovate¾
poèet bytov

Poadovaná
výka dotácie
v eurách 1)

Podiel dotácie
z oprávnených
nákladov v %

bm

 Vodovod
 Kanalizácia
 Komunikácia
Spolu
4. Preukázanie finanèného krytia vlastných zdrojov na realizáciu úèelu

Zdroje spolu (v eurách):
v tom:
rozpoèet iadate¾a
úver z banky alebo poboèky zahraniènej banky
svojpomoc
prostriedky z iného programu financovaného z verejných prostriedkov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie
5. Súvisiaca výstavba bytov
5.1. Èíslo stavebného povolenia na obstaranie bytov, ktorých uívanie
podmieòuje technická vybavenos:
5.2. Názov stavby pod¾a stavebného povolenia:
6. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) stavba nebola zaèatá pred podaním tejto iadosti o poskytnutie dotácie,
c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d) obec nemá zavedený ozdravný reim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre iadate¾a, ktorým je obec),
e) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti iadosti,
f) iadate¾ nie je v likvidácii,
g) na majetok iadate¾a nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo retrukturalizaènom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
h) poèas výstavby zabezpeèím splnenie podmienky upravenej v § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
i) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti.
7. K iadosti iadate¾ prikladá tieto prílohy:

Poèet listov

7. 1. doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a okrem iadate¾a, ktorým je obec
7. 2. uznesenie obecného zastupite¾stva, resp. výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení investièného zámeru platné v èase podania iadosti
7. 3. právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejného vodovodu, resp. vodovodnú prípojku
7. 4. právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejnej kanalizácie, resp. kanalizaènú prípojku
7. 5. právoplatné stavebné povolenie na výstavbu miestnej komunikácie
7. 6. doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom bude technická vybavenos realizovaná
7. 7. kúpna zmluva [§ 5 písm. c) zákona]
1

) Uveïte v desiatkach eur zaokrúhlených nadol.
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7. 8. kolaudaèné rozhodnutie [§ 5 písm. c) zákona]
7. 9. èestné vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom
7. 10. potvrdenie miestne prísluného správcu dane nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá
daòové nedoplatky
7. 11. potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo èestné vyhlásenie iadate¾a, e neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
7. 12. potvrdenie Sociálnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá evidované nedoplatky poistenia na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
7. 13. potvrdenie zdravotnej poisovne, nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
7. 14. èestné vyhlásenie o predloení vetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových povinností vo vetkých poisovniach, ak iadate¾ plní odvodové povinnosti vo vzahu k viacerým poisovniam
7. 15. technická správa
7. 16. situaèný výkres so zakreslením jednotlivých objektov technickej vybavenosti s uvedením dåky v bm a vyznaèenými bodmi napojenia
a) písomná (tlaèená) forma
b) elektronická forma (dwg, dxf)
7. 17. rozpoèet stavby zhotovite¾a s výkazom výmer
a) písomná (tlaèená) forma
b) elektronická forma (xls)
7. 18. doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
7. 19. doklad o preukázaní finanèného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby (napríklad
výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o vyèlenení výky vlastných zdrojov z rozpoètu iadate¾a a pod.)
7. 20. doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne potvrdený iadate¾om a stavebným dozorom
7. 21. doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
7. 22. vyhlásenie obèanov o vykonaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
7. 23. program rozvoja bývania obce alebo program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce, ak iadate¾ nepoaduje poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
7. 24. uznesenie obecného zastupite¾stva, resp. výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení dokladu uvedeného v bode 7.23.
7. 25. právoplatné stavebné povolenie súvisiacich bytových stavieb
7. 26. celková situácia stavby
7. 27. doklad o rozsahu a úèeloch spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do
spolufinancovania
7. 28. doklad o zabezpeèení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane
osvedèenia o odbornej spôsobilosti
7. 29. èestné vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky pod¾a § 10 ods. 1
písm. c) zákona
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7. 30. zmluva o dodávke stavebných prác so zhotovite¾om
7. 31. èestné vyhlásenie iadate¾a o uskutoènení výberu zhotovite¾a

Poèet priloených listov spolu:

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

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

Za iadate¾a:

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

Podpis: .....................................................

(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)

Odtlaèok peèiatky
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Príloha è. 3
k opatreniu è. 353/2011 Z. z.

VZOR
IADOS
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH
Údaje o prijatí iadosti
Krajský stavebný úrad
Èíslo protokolu:
Dátum doruèenia:
Poèet príloh:

Dátum overenia:
Podpis a odtlaèok peèiatky:

Vyplní iadate¾

1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Názov:
1.3. Sídlo:
Ulica a súpisné/orientaèné èíslo

1.2. IÈO:
PSÈ

Obec/mesto

1.4. V zastúpení:
Meno, priezvisko a titul

Funkcia

1.5. Okres:
1.7. Bankové spojenie:
Èíslo úètu v banke

Èíslo telefónu
E-mailová adresa
1.6. Kraj:

Kód banky

Obchodné meno banky alebo poboèky
zahraniènej banky

2. Údaje o stavbe
2.1. Názov stavby:
2.2. Stavebné povolenie /oznámenie stavebného úradu:
Èíslo
Vydal

Dátum právoplatnosti /oznámenia

2.3. Mesto:
2.4. Okres:
2.5. Zaèatie stavby (mesiac/rok):
2.6. Dokonèenie stavby (mesiac/rok):
2.7. Oprávnené náklady stavby spolu (v eurách):
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3. Poadovaná výka dotácie
Systémová porucha
oznaèená pod¾a
prílohy è. 1 zákona

Spolu

Poèet
b. j.

z toho
Oprávnené
náklady
na
náklady
projektové
práce
(v eurách)
(v eurách)

x
x
x

Podlahová
plocha bytov
(m2)

Poadovaná
výka dotácie
(v eurách)1)

Podiel dotácie
z oprávnených
nákladov (v %)

x

4. Preukázanie finanèného krytia vlastných zdrojov na realizáciu úèelu

Zdroje spolu (v eurách):
v tom:
rozpoèet iadate¾a
zdroje vlastníkov bytov vo fonde prevádzky, údrby a opráv

úver z banky alebo poboèky zahraniènej banky
stavebné sporenie

prostriedky z iného programu financovaného z verejných prostriedkov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie
iné

5. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) stavba nebola zaèatá pred podaním tejto iadosti o poskytnutie dotácie,
c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d) obec nemá zavedený ozdravný reim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre iadate¾a, ktorým je
obec),
e) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti iadosti,
f) iadate¾ nie je v likvidácii,
g) na majetok iadate¾a nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo retrukturalizaènom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
h) na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na úèel obnovy alebo zateplenia bytovej budovy z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania,
i) poiadal/nepoiadal2) som o poskytnutie podpory na úèel obnovy alebo zateplenia bytovej budovy z prostriedkov
tátneho fondu rozvoja bývania,
j) poèas výstavby zabezpeèím splnenie podmienky upravenej v § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
k) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti.
6. K iadosti iadate¾ prikladá tieto prílohy:

Poèet listov

6. 1. doklad o zriadení, zaloení alebo registrácii iadate¾a okrem iadate¾a, ktorým je obec
6. 2. právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby vrátane písomného oznámenia stavebného
úradu, e proti uskutoèneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky
6. 3. doklad o vlastníctve bytového domu
6. 4. zmluva pod¾a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov alebo pod¾a § 7 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.
1
2

) Uveïte v desiatkach eur zaokrúhlených nadol.
) Nehodiace sa preèiarknite.
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6. 5. doklad o súhlase vlastníkov s predloením iadosti (napríklad zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov s výsledkom hlasovania a pod.)
6. 6. èestné vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom
6. 7. potvrdenie miestne prísluného správcu dane nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá daòové nedoplatky
6. 8. potvrdenie prísluného konkurzného súdu nie starie ako tri mesiace, e voèi iadate¾ovi nie je
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v retrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
6. 9. èestné vyhlásenie, e voèi iadate¾ovi nie je vedený výkon rozhodnutia
6. 10. potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo èestné vyhlásenie
iadate¾a, e neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
6. 11. potvrdenie Sociálnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá evidované nedoplatky
poistenia na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
6. 12. potvrdenie zdravotnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
6. 13. èestné vyhlásenie o predloení vetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových povinností vo vetkých poisovniach, ak iadate¾ plní odvodové povinnosti vo vzahu k viacerým poisovniam
6. 14. vyhlásenie iadate¾a, e lehota na uplatnenie práva zodpovednosti za poruchy u zhotovite¾a stavby u uplynula
6. 15. technická správa
6. 16. realizaèná projektová dokumentácia
a) písomná (tlaèená) forma
b) elektronická forma (dwg, dxf)
6. 17. rozpoèet stavby zhotovite¾a s výkazom výmer
a) písomná (tlaèená) forma
b) elektronická forma (xls)
6. 18. posúdenie vzniku tepelného mosta pri balkónovej doske alebo lodiovej doske s návrhom jeho odstránenia pri systémovej poruche pod¾a § 6 ods. 1písm. f)
6. 19. doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
6. 20. doklad o preukázaní finanèného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby
6. 21. doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
6. 22. doklad o tvorbe fondu prevádzky, údrby a opráv za es kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu iadosti (bankové výpisy z úètu fondu, zálohový predpis pre kadý typ bytu)
6. 23. doklady o financovaní zrealizovaných stavebných prác na obnove bytového domu v predchádzajúcich 5 kalendárnych rokoch
6. 24. odborný posudok [§ 14 ods. 1 písm. a) zákona]
6. 25. evidenèný list systémovej poruchy bytového domu [§ 14 ods. 1 písm. c) zákona]
6. 26. doklad pod¾a § 14 ods. 1 písm. d) zákona
6. 27. doklad o zabezpeèení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane osvedèenia o odbornej spôsobilosti
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6. 28. èestné vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c)
zákona
6. 29. doklad o rozsahu a úèeloch spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných
prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania
6. 30. èestné vyhlásenie zhotovite¾a stavby o uskutoènení tepelnej ochrany stien tepelnoizolaèným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody jeho výrobca
6. 31. zmluva o dodávke stavebných prác so zhotovite¾om

Poèet priloených listov spolu:

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

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

Za iadate¾a:

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

Podpis: .....................................................

(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)

Odtlaèok peèiatky
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