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381
ZÁKON
z 19. októbra 2011
o zruení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Zruujú sa kolkové známky.
§2
(1) Kolkové známky vydané do 31. decembra 2012
pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012 nemono od 1. januára 2013 predáva a mono ich poui
do 30. septembra 2013.
(2) Kolkové známky mono vráti od 1. januára 2013
do 31. decembra 2013 prostredníctvom Slovenskej poty, akciovej spoloènosti (ïalej len pota) na základe
písomnej iadosti adresovanej a prijatej potou. iadate¾ k iadosti pod¾a prvej vety pripojí kolkové známky
a zoznam s uvedením poètu kolkových známok pod¾a
ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu predloených kolkových známok. Ak je iadate¾om fyzická
osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je iadate¾om právnická osoba, uvedie názov
a sídlo a èíslo úètu, na ktorý sa má suma vráti.
(3) Pota je povinná iadate¾ovi vyplati nominálnu
hodnotu predloených a overených kolkových známok
do 30 dní odo dòa overenia ich pravosti. Ak sa pravos
kolkových známok nepotvrdí, pota tieto kolkové
známky na základe protokolu bezodkladne odovzdá Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(4) Pote za èinnosti pod¾a odsekov 2 a 3 prináleí odmena. Práva a povinnosti pri nakladaní s kolkovými
známkami pod¾a prvej vety budú predmetom písomnej
zmluvy medzi ministerstvom a potou.
(5) Osoba, s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu na
tlaè kolkových známok (ïalej len tlaèiareò), je povinná predloi ministerstvu do 31. januára 2013 písomnú informáciu o stave zásob materiálov potrebných na
tlaè kolkových známok, o kolkových známkach, ktoré
do 31. decembra 2012 pota neprevzala, o pokodených alebo znièených kolkových známkach pri tlaèi,
nesprávnou
manipuláciou
alebo
uskladnením
a o mnostve kolkových známok, ktorých reklamáciu
tlaèiareò uznala, a uloi ich na vhodnom a bezpeènom
mieste.
(6) Tlaèiareò je povinná odovzda ministerstvu do
10. januára 2013 hmotný nosiè s trvale uloenými digitálnymi dátami, námetové rieenia, výtvarné návrhy

a tlaèové podoby kolkových známok, ktoré sú vlastníctvom Slovenskej republiky v správe ministerstva.
(7) Pota je povinná predloi ministerstvu do 20.
januára 2013 vyúètovanie trieb z predaja kolkových
známok za december 2012 a v tomto termíne odvies
celkovú sumu odvodu do tátneho rozpoètu.
(8) Pota je povinná predloi ministerstvu do 31.
januára 2013 písomnú informáciu o stave zásob kolkových známok, o kolkových známkach pokodených
a znehodnotených pri skladovaní a manipulácii, o vymenených pokodených kolkových známkach a odkúpených platných kolkových známkach, ktorých pravos sa potvrdila.
(9) Pota kolkové známky, uvedené v písomnej informácii pod¾a odseku 8, uloí do èasu ich komisionálneho znièenia na vhodnom a bezpeènom mieste tak,
aby bola zabezpeèená ich ochrana pred pokodením,
znièením a odcudzením.
(10) Pota je povinná do 31. januára 2014 vyhotovi
a odovzda ministerstvu protokol o poète vrátených
kolkových známok pod¾a odseku 2 a o poète kolkových
známok, ktorých nominálna hodnota bola vyplatená
pod¾a odseku 3. Vrátené neplatné kolkové známky je
pota povinná uloi na bezpeènom a vhodnom mieste
do doby ich komisionálneho znièenia.
(11) Orgány, ktoré vyberajú správne a súdne poplatky a odoberali kolkové známky od poty, sú povinné nepredané kolkové známky, vrátane pokodených kolkových známok alebo kolkových známok znièených
nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením, pote
vráti do 31. marca 2013 a vyhotovi protokol o vrátených kolkových známkach, v ktorom uvedú poèet kolkových známok pod¾a ich nominálnych hodnôt a celkovú sumu kolkových známok jednotlivých nominálnych
hodnôt. Písomnú informáciu o vrátených kolkových
známkach je pota povinná predloi ministerstvu do
30. apríla 2013.
(12) Po predloení informácií pod¾a odsekov 5, 8 a 11
minister financií Slovenskej republiky rozhodne o vytvorení komisie na likvidáciu kolkových známok, o jej
zloení, o spôsobe, mieste a èase likvidácie kolkových
známok a informuje o tom tlaèiareò, potu a èlenov komisie na likvidáciu kolkových známok. O likvidácii kolkových známok sa vyhotoví úradný záznam v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa odovzdá tlaèiarni
a jedno pote.
(13) Výmena pokodených kolkových známok a odkúpenie kolkových známok, konanie o uloení pokuty,
nakladanie s falovanými kolkovými známkami a vládny audit vo veciach kolkových známok, ktoré sa zaèali
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do 31. decembra 2012, sa dokonèia pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2012.
§3
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5. V § 11a ods. 1 písmeno a) znie:
a) platobnou kartou,.
6. V § 14a sa za slová Zbierke zákonov vkladajú slová Slovenskej republiky.

Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 563/2008 Z. z. a zákona è. 492/2009 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 346/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
parametre, grafická úprava, vzh¾ad kolkových známok, spôsob pouitia kolkových známok a ïalie náleitosti kolkových známok.

7. § 16 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Jednotné kontaktné miesto, je povinné vybrané
poplatky odvies do 20. dòa nasledujúceho mesiaca na
úèet daòového úradu prísluného pod¾a sídla obvodného úradu, ktorý poplatok vybral..

Èl. II

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2013

Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi tátnej správy súdov a prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou
kartou, potovým poukazom na prísluný úèet alebo
prevodom z úètu v banke. Súdy, orgány tátnej správy
súdov a prokuratúry sú povinné prija platbu poplatku
v hotovosti, ak poplatok v jednotlivom prípade neprevyuje sumu 300 eur, s výnimkou poplatku pod¾a poloky 17.
Ak poplatok v jednotlivom prípade prevyuje 100 eur,
súdy, orgány tátnej správy súdov a prokuratúry sú
povinné prija platbu platobnou kartou. Poplatky sa
môu plati prostredníctvom krátkej textovej správy
(SMS) alebo platbou prostredníctvom internetu, ak
súdy, orgány tátnej správy súdov a prokuratúry majú
vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto
spôsobov vyberania poplatkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5aa sa vypúa.
2. V § 11 ods. 2 sa suma 1,65 eura nahrádza sumou
1,70 eura.
3. V § 11 ods. 4 sa suma 6,63 eura nahrádza sumou
6,70 eura.
4. V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Finanèný úrad vráti poplatok alebo preplatok poplatku
do 30 dní odo dòa doruèenia odpisu právoplatného rozhodnutia alebo písomného upovedomenia..

8. Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18d

Poplatník môe do 30. septembra 2013 poplatok plati aj kolkovou známkou vydanou do 31. decembra
2012 pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra
2012..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
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220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z. a
258/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 4 ods. 2 sa za slovo prokuratúra, vkladajú
slová orgány èinné v trestnom konaní,.
2. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia
v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, platobnou kartou na správnom orgáne, potovým poukazom
na úèet prísluného správneho orgánu alebo prevodom
z úètu v banke. Správny orgán je povinný prija platbu
poplatku v hotovosti, ak poplatok v jednotlivom prípade neprevyuje sumu 300 eur, a platobnou kartou, ak
poplatok v jednotlivom prípade prevyuje sumu 100 eur.
Poplatky sa môu plati prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), alebo platbou prostredníctvom internetu, ak správny orgán má vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto spôsobov vyberania
poplatkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
3. V § 10 ods. 1 sa za slovo poplatníka vkladajú slová v lehote ustanovenej pod¾a osobitného predpisu
a na konci sa pripája veta, ktorá znie: Na úèely tohto
zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom povauje za zachovanú, ak v posledný deò lehoty správny
orgán odovzdá spoplatnené vybavenie na potovú prepravu alebo ak poplatník osobne prevezme spoplatnené vybavenie..
4. V § 10 ods. 7 sa suma 1,65 eura nahrádza sumou
1,70 eura.
5. V § 10 odsek 8 znie:
(8) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraniènom
priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do
30 dní odo dòa doruèenia odpisu právoplatného roz-
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hodnutia o vrátení poplatku daòový úrad prísluný
pod¾a sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutoènil konanie..
6. § 11 sa vypúa.
7. § 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
Lehoty
(1) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deò lehoty na pote alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu a ak sa pri prevode z úètu alebo
platbou prostredníctvom internetu v posledný deò lehoty odpíe z úètu poplatníka. Pri platbe platobnou
kartou je lehota zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deò lehoty platobnou kartou na správnom orgáne a pri platbe prostredníctvom krátkej textovej správy
(SMS), ak potvrdenie o prijatí platby je doruèené najneskôr v posledný deò lehoty.
(2) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia veobecného predpisu o správnom
konaní.7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 27 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z..

8. V § 13 ods. 3 a 5 sa slová daòového úradu alebo
obce nahrádzajú slovami správneho orgánu.
9. V § 13 odsek 4 znie:
(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom
upovedomí poplatníka, zaèína plynú nová trojroèná
lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto
úkon vykonal..
10. § 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha
pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní 7b) ten
správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutoènil
konanie.
§ 15
Kontrola poplatkov
(1) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky vykonáva v daòových úradoch a colných úradoch kontrolu7c)
správnosti a vèasnosti vyberania poplatkov, správnosti
formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom tátneho
rozpoètu.
(2) Daòové úrady vykonávajú v správnych orgánoch
vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1,
kontrolu7c) správnosti a vèasnosti vyberania poplatkov,
správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom tátneho rozpoètu.
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(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d)
správnosti a vèasnosti vyberania poplatkov, správnosti
formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7b a 7d znejú:

7b) § 78 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
7c
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7d
) § 18d zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorích
predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb. o meste Koice v znení neskorích predpisov.
§ 19c zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov. .

11. V § 16 ods. 1 sa suma 165,96 eura nahrádza
sumou 166 eur.
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17. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 10 písm. a) tretí bod znie:
3. písomnej identifikácie parciel, za kadých aj zaèatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej
identifikácie parciel, za kadých aj zaèatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4
v mierke mapy,.
18. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa sa poloka 10 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) Vydanie kópie geometrického plánu,
za kadých aj zaèatých 5 strán formátu A4 ... 8 eur..
19. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 10 sa èas Poznámky dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmena g)
tejto poloky súèasne s poplatkom pod¾a písmena f)
tejto poloky..

Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

20. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 11 èasti Splnomocnenie treom
bode sa na konci pripájajú tieto slová: bez oh¾adu na
poèet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení..

13. V § 17 sa vypúa odsek 3.

21. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloky 90 a 91 znejú:

12. V § 16 ods. 2 sa slová osobitný predpis8) nahrádzajú slovami veobecný predpis o správnom konaní8).
8) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov..

14. Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18
Konanie
V konaní vo veci poplatkov sa postupuje pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní.8).
15. Za § 19f sa vkladajú § 19g a 19h, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 19g
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2012
Ak sa zaèali konania vo veciach poplatkov a neboli
právoplatne ukonèené do 31. decembra 2011 pod¾a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov,
dokonèia sa pod¾a toho predpisu.
§ 19h
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
Poplatník môe do 30. septembra 2013 poplatok plati
aj kolkovou známkou vydanou do 31. decembra 2012
pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8ac znie:

8ac) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov..

16. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 10 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: za kadých aj zaèatých 20 parciel.

Poloka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska
1. verejné letisko s medzinárodnou
prevádzkou .................................. 10 000 eur
2. verejné letisko s vnútrotátnou
prevádzkou ...................................
5 000 eur
3. verejné letisko pre veobecné
letectvo s medzinárodnou
prevádzkou ..................................
2 500 eur
4. verejné letisko pre veobecné
letectvo s vnútrotátnou
prevádzkou ................................... 2 000 eur
5. neverejné letisko pre veobecné
letectvo ................................................ 1 000 eur
b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej
zmeny letiska ................................... 1 000 eur
c) Vydanie súhlasu na zruenie letiska ...
700 eur
d) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby
na prenajatom pozemku verejného
letiska ............................................... 1 000 eur
e) Vydanie licencie na vykonávanie
leteckej dopravy
1. prvé vydanie ................................... 3 500 eur
2. predåenie platnosti ........................
700 eur
3. podstatná zmena ............................
60 eur
Poloka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na
prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou
dráhou alebo s plochou koneèného
priblíenia a vzletu
1.1. neprístrojovou, bez svetelného
zabezpeèovacieho zariadenia ......
80 eur
1.2. neprístrojovou, so svetelným
zabezpeèovacím zariadením ........ 140 eur
1.3. prístrojovou ................................ 280 eur
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1.4. na presné priblíenie I. kategórie
Medzinárodnej organizácie
civilného letectva .......................
1.5. na presné priblíenie II. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva ..................................
1.6. na presné priblíenie III. kategórie
Medzinárodnej organizácie
civilného letectva .......................
2. neverejné letisko so vzletovou
a s pristávacou dráhou alebo s plochou
koneèného priblíenia a vzletu
2.1. neprístrojovou, bez svetelného
zabezpeèovacieho zariadenia ...
2.2. neprístrojovou, so svetelným
zabezpeèovacím zariadením ........
2.3. prístrojovou ..................................
2.4. na presné priblíenie I. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva ......................................
2.5. na presné priblíenie II. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva ......................................
2.6. na presné priblíenie III. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva .....................................
b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo
predåenie platnosti povolenia pod¾a
písmena a) .........................................

360 eur
500 eur
660 eur

80 eur
100 eur
200 eur
340 eur
500 eur
660 eur
25 %
príslunej
sadzby

c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie
leteckého pozemného zariadenia alebo na
vykonanie jeho podstatnej zmeny .........
80 eur
d) Vydanie rozhodnutia o povolení na
prevádzkovanie leteckého pozemného
zariadenia .........................................
80 eur
e) Vydanie rozhodnutia o urèení
ochranných pásem
1. letiska ...........................................
500 eur
2. vrtu¾níkového letiska (heliportu) ......
200 eur
3. leteckého pozemného zariadenia .....
500 eur
4. ornitologických ochranných pásiem ...
80 eur
f) Vydanie rozhodnutia o prekákovom
znaèení ..............................................
20 eur
g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej
na výstavbu spojené s miestnym
zisovaním
1. vrtu¾níkového letiska (heliportu)
leteckej záchrannej sluby .............
180 eur
2. vrtu¾níkového letiska (heliportu) .....
280 eur
3. letiska pre letecké práce
v po¾nohospodárstve, lesnom
a vodnom hospodárstve ..................
280 eur
4. letiska pre veobecné letectvo
s dåkou vzletovej a pristávacej
dráhy do 1 200 m ...........................
340 eur
5. iného letiska s dåkou vzletovej
a pristávacej dráhy do 1 200 m ........
660 eur
6. letiska s dåkou vzletovej
a pristávacej dráhy nad 1 200 m ....... 1 660 eur
7. leteckého pozemného zariadenia .....
60 eur
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h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príruèky
alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre
letisko so vzletovou a pristávacou dráhou
a plochou koneèného priblíenia a vzletu
1. neprístrojovou, bez svetelného
zabezpeèovacieho zariadenia ..........
80 eur
2. neprístrojovou, so svetelným
zabezpeèovacím zariadením ...........
140 eur
3. prístrojovou na nepresné priblíenie
a na presné priblíenie I. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva .........................................
300 eur
4. na presné priblíenie II. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva ..........................................
400 eur
5. na presné priblíenie III. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného
letectva .........................................
500 eur
i) Vydanie osvedèenia leteckého
prevádzkovate¾a
1. prvé vydanie .................................
3 500 eur
2. predåenie platnosti ........................
360 eur
3. zmena alebo doplnenie ....................
180 eur
j) Vydanie osvedèenia leteckej koly
 jednopilotné lietadlo
1. prvé vydanie ...................................
360 eur
2. predåenie platnosti ........................
160 eur
3. zmena alebo doplnenie ....................
100 eur
k) Vydanie osvedèenia leteckej koly
 viacpilotné lietadlo alebo vydanie
osvedèenia leteckej koly pre výcvik
technika údrby lietadiel pod¾a èasti 147
1. prvé vydanie ................................... 2 000 eur
2. predåenie platnosti ........................
500 eur
3. zmena alebo doplnenie ....................
300 eur
l) Vydanie povolenia prevádzkovate¾ovi
lietadla na výcvik leteckého personálu
pre vlastnú potrebu
1. prvé vydanie ................................... 1 000 eur
2. predåenie platnosti .......................
160 eur
3. zmena alebo doplnenie ....................
100 eur
m) Vydanie povolenia na vykonávanie
leteckých prác a iného podnikania
v civilnom letectve pod¾a osobitného
predpisu25aa)
1. prvé vydanie ...................................
600 eur
2. predåenie platnosti ........................
360 eur
3. zmena alebo doplnenie ....................
60 eur
n) Povolenie na usporiadanie leteckého
dòa, leteckej súae a iného verejného
leteckého podujatia ............................
60 eur
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného
ako dopravného letu civilného lietadla
zahranièného prevádzkovate¾a vo
vzahu k územiu Slovenskej republiky ...
200 eur
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla
zapísaného v registri lietadiel Slovenskej
republiky mimo územia Slovenskej
republiky, ktorá presahuje 21 dní a na
prevádzku lietadla zapísaného v registri
lietadiel cudzieho tátu tuzemským
prevádzkovate¾om, pre kadé lietadlo ...
200 eur
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r) Pridelenie frekvencie v pásmach
leteckých telekomunikaèných sluieb
alebo zmena pridelenej frekvencie .......
s) Pridelenie jedineèného identifikaèného
kódu pre núdzový vysielaè polohy .........
t) Pridelenie kódu módu S .......................
u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného
rádiového zariadenia leteckej
telekomunikaènej sluby ....................
v) Vydanie duplikátu o pridelení
frekvencie v pásmach leteckých
telekomunikaèných sluieb alebo
o zmene frekvencie v pásmach leteckých
telekomunikaèných sluieb alebo
o pridelení jedineèného identifikaèného
kódu pre núdzový vysielaè polohy alebo
o pridelení kódu módu S .....................

200 eur
160 eur
160 eur
40 eur

40 eur.

Poznámka pod èiarou k odkazu 25aa znie:

25aa) § 45 ods. 1 písm. c) a e) zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

22. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa za poloku 91 vkladajú poloky 91a a 91d,
ktoré znejú:
Poloka 91a
a) Vydanie povolenia na projektovanie,
výrobu, opravy a údrbu leteckej techniky
a leteckého pozemného zariadenia pod¾a
osobitného predpisu25ab) pre
1. spoloènos do 10 zamestnancov .......
500 eur
2. spoloènos od 11 do 50 zamestnancov ...
1 000 eur
3. spoloènos od 51 do 100 zamestnancov ...
2 000 eur
4. spoloènos nad 100 zamestnancov ...
4 000 eur
b) Schválenie ïalieho miesta údrby
schválenej právnickej osobe alebo fyzickej
osobe na údrbu v zahranièí ................
900 eur
c) Uznanie spôsobilosti skúobne
a skúobného zariadenia leteckej
techniky a leteckého pozemného
zariadenia ..........................................
500 eur
d) Schválenie zmluvy na údrbu lietadla
zapísaného v registri lietadiel
Slovenskej republiky medzi leteckým
prevádzkovate¾om a údrbovou
organizáciou ......................................
60 eur
e) Vydanie povolenia na riadenie
zachovania letovej spôsobilosti lietadla ...
2 000 eur
f) Vydanie povolenia na overovanie letovej
spôsobilosti lietadla (vydanie
odporúèacej správy a vydanie osvedèenia
o overení letovej spôsobilosti)
1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 2 750 kg (vrátane) ...
200 eur
2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou nad 2 750 kg ...............
1 000 eur
g) Zmena, predåenie alebo rozírenie
povolenia alebo schválenia .................. 25 %
príslunej
sadzby
pod¾a
písmen a)
a f)
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h) Osvedèovanie technickej spôsobilosti
typu pohonnej jednotky, vrátane typového
osvedèenia pre vetrone a lietadlá
s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 450 kg (vrátane) ...........................
i) Osvedèovanie modifikácie alebo zmeny
pohonnej jednotky vrátane vydania
dodatku k typovému osvedèeniu pre
vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 450 kg (vrátane) .........
j) Uznanie platného dokladu o typovej
spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného
leteckým úradom cudzieho tátu pre
vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 450 kg (vrátane) .........
k) Osvedèovanie technickej spôsobilosti
vrátane vydania typového osvedèenia pre
1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule ...
2. pevné kovové vrtule ........................
3. prestavite¾né vrtule ........................
4. stavite¾né vrtule .............................
5. zmena, doplnenie alebo predåenie
osvedèenia .....................................

1 000 eur

800 eur

500 eur
600 eur
900 eur
1 500 eur
2 500 eur
25 %
príslunej
sadzby

l) Výstroj lietadla
1. schválenie spôsobilosti a vydanie
typového osvedèenia alebo súhlasu
s pouitím výrobku v civilnom letectve
pre súèasti výstroja lietadla .............
60 eur
2. schválenie spôsobilosti a vydanie
typového osvedèenia alebo súhlasu
s pouitím výrobku v civilnom letectve
na základe dokladu o spôsobilosti
vydaného iným leteckým úradom .....
60 eur
m) Vydanie súhlasu na pouitie leteckého
pozemného zariadenia urèeného na výcvik
leteckého personálu v civilnom letectve ...
660 eur
1. zmena, doplnenie alebo predåenie
platnosti súhlasu ........................... 25 %
príslunej
sadzby
pod¾a
písmena m)
Poloka 91b
a) Vydanie osvedèenia letovej
spôsobilosti25ac) pre
1. balóny, vzducholode .......................
60 eur
2. vetrone ..........................................
100 eur
3. motorizované klzáky .......................
200 eur
4. lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 450 kg (vrátane) ..... 320 eur
5. lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 2 750 kg
(vrátane) ........................................
500 eur
6. lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod
5 700 kg (vrátane) ........................... 1500 eur
7. lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 30 000 kg (vrátane) ... 3 500 eur
8. lietadlá s maximálnou vzletovou
hmotnosou nad 30 000 kg .............. 7 000 eur

Strana 3332
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25 %
príslunej
sadzby
pod¾a
písmena a)
c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ... 3 500 eur
1. schválenie modifikácie alebo dodatku
k typovému osvedèeniu lietadla ....... 25 %
príslunej
sadzby
d) Uznanie osvedèenia o typovej spôsobilosti
vydaného príslunými orgánmi cudzieho
tátu
1. balóny, vzducholode .......................
60 eur
2. vetrone ..........................................
100 eur
3. motorizované klzáky a lietadlá
s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 450 kg (vrátane) .......................
160 eur
e) Osvedèovanie letovej spôsobilosti
jednotlivo amatérsky stavaného
lietadla25ad) ......................................... 2 000 eur
f) Vydanie letového povolenia
1. vetroòa, motorizovaného vetroòa,
lietadla s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 450 kg (vrátane) .....
100 eur
2. lietadla a vrtu¾ník s maximálnou
vzletovou hmotnosou pod 5 700 kg
(vrátane) ........................................
200 eur
3. lietadla a vrtu¾ník s maximálnou
vzletovou hmotnosou nad 5 700 kg ... 1 500 eur
g) Vydanie osvedèenia o overení letovej
spôsobilosti bez odporúèacej správy
motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 2 750 kg (vrátane) ....................
700 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 5 700 kg (vrátane) .....................
2 000 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 30 000 kg (vrátane) ...................
4 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosou
nad 30 000 kg ................................. 9 000 eur
h) Vydanie osvedèenia o overení letovej
spôsobilosti na základe odporúèacej
správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 2 750 kg (vrátane) .....................
160 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 5 700 kg (vrátane) .....................
240 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 30 000 kg (vrátane) ...................
1 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosou
nad 30 000 kg ................................. 3 320 eur
i) Vydanie osvedèenia o overení letovej
spôsobilosti vetroòom, klzákom,
motorizovaným vetroòom na základe
odporúèacej správy ................................
200 eur
j) Vydanie osvedèenia o overení letovej
spôsobilosti vetroòom, klzákom,
motorizovaným vetroòom bez
odporúèacej správy .............................
600 eur
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Poloka 91c
a) Schválenie programu bezpeènostnej
ochrany25ae)
1. medzinárodného verejného letiska ...
340 eur
2. verejného letiska ............................
160 eur
3. leteckého prevádzkovate¾a ..............
340 eur
b) Schválenie výcvikového strediska na
prepravu nebezpeèného tovaru ............
660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predåenie
platnosti povolenia ............................. 50 %
príslunej
sadzby
pod¾a
písmen a)
a b)
d) iados o posúdenie spo¾ahlivosti pod¾a
§ 34a leteckého zákona .......................
10 eur
Poloka 91d
a) Vykonanie teoretickej skúky leteckého
personálu na získanie preukazu
spôsobilosti alebo kvalifikácie
1. pilot vo¾ného balóna, pilot lietadla
s maximálnou vzletovou hmotnosou
pod 450 kg (vrátane), pilot vetroòa,
operátor leteckej rádiovej pozemnej
stanice ..........................................
20 eur
2. súkromný pilot, obchodný pilot,
dopravný pilot, letecký navigátor,
palubný ininier, palubný
rádiotelefonista, palubný sprievodca,
technik údrby lietadla, dispeèer
leteckej dopravy, riadiaci letovej
prevádzky ...................................... 10 eur
za kadý
predmet
predpísanej
skúky
pod¾a
odbornosti
3. získanie kvalifikácie k preukazu
spôsobilosti ................................... 10 eur
za kadý
predmet
predpísanej
skúky
pod¾a
odbornosti
4. jazyková skúka .............................
60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti
1. prvé vydanie ..................................
8 eur
2. vpísanie kvalifikácie, doloky alebo
kategórie .......................................
20 eur
3. zmena alebo predåenie ...................
8 eur
4. vydanie preukazu spôsobilosti na
základe preukazu spôsobilosti
vydaného iným tátom ....................
50 eur
5. uznanie cudzieho preukazu
spôsobilosti ...................................
50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúanie,
ktorým je podmienené vrátenie
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odobratého preukazu spôsobilosti,
kvalifikácie alebo oprávnenia ..............
d) Praktické preskúanie inpektorom
leteckého úradu
1. na jednopilotnom lietadle  pravidlá
letu za vidite¾nosti ..........................
2. na jednopilotnom lietadle  pravidlá
letu pod¾a prístrojov .......................
3. na viacpilotnom lietadle  pravidlá
letu za vidite¾nosti ..........................
4. na viacpilotnom lietadle  pravidlá
letu pod¾a prístrojov ........................
e) Mimoriadne praktické preskúanie
inpektorom leteckého úradu
1. na jednopilotnom lietadle  pravidlá
letu za vidite¾nosti ..........................
2. na jednopilotnom lietadle  pravidlá
letu pod¾a prístrojov ........................
3. na viacpilotnom lietadle  pravidlá
letu za vidite¾nosti ..........................
4. na viacpilotnom lietadle  pravidlá
letu pod¾a prístrojov ........................

60 eur

60 eur

peciálnej poznávacej znaèky (za kadú
znaèku osobitne) ................................
f) Vydanie palubného denníka alebo
lietadlovej knihy ................................
g) Vykonanie zmeny v dokladoch
lietadla ..............................................

80 eur
80 eur
160 eur

120 eur
160 eur
240 eur
320 eur.

Poznámky pod èiarou k odkazom 25ab a 25ae znejú:

25ab) § 23 a 24 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1702/2003 z 24. septembra
2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedèovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedèovania lietadiel
a prislúchajúcich výrobkov, èastí a zariadení, ako aj osvedèovania projekèných a výrobných organizácií (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003)
v platnom znení.
25ac
) § 22 zákona è. 143/1998 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) è. 2042/2003 z 20. novembra 2003
o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, èastí a zariadení a o schva¾ovaní organizácií a personálu zapojených do týchto èinností (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom
znení.
25ad
) Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoloèných pravidlách
v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry
pre bezpeènos letectva, ktorým sa zruuje smernica Rady
91/670/EHS, nariadenie (ES) è. 1592/2002 a smernica
2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.
25ae
) § 34 a 35 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov..

23. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 92 znie:
Poloka 92
a) Zápis lietadla do registra lietadiel
Slovenskej republiky
1. s maximálnou vzletovou
hmotnosou pod 2 750 kg (vrátane) ...
2. s maximálnou vzletovou hmotnosou
od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) .....
3. s maximálnou vzletovou hmotnosou
nad 5 701 kg ...................................
b) Výmaz lietadla z registra lietadiel
Slovenskej republiky ..........................
c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich
portových zariadení ..........................
d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich
portových zariadení ..........................
e) Pridelenie poznávacej znaèky alebo
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100 eur
500 eur
1 000 eur
20 eur
60 eur
10 eur

h) Podanie iadosti o vydanie dokumentu,
rozhodnutia, osvedèenia schválenia
alebo preukazu spôsobilosti pod¾a
poloky 90 a 92 ako náhrada za znièený,
stratený, odcudzený alebo pokodený
dokument, rozhodnutie, osvedèenie
schválenie alebo preukaz
spôsobilosti .......................................
i) Podanie iadosti o vydanie dokumentu,
rozhodnutia, osvedèenia schválenia
alebo preukazu spôsobilosti pod¾a
poloky 90 a 92 ako náhrada za
znièený, stratený, odcudzený alebo
pokodený dokument, rozhodnutie,
osvedèenie schválenie alebo preukaz
spôsobilosti, opakovane v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ....

40 eur
40 eur
25 %
príslunej
sadzby
pod¾a
písmen a),
c), e) a f)

20 eur

35 eur

Oslobodenie
Od poplatku pod¾a poloky 90 a 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedèenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej
fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak
bola v dokumente, rozhodnutí, osvedèení alebo preukaze zistená chyba zapríèinená tátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedèenie alebo preukaz
vydal.
Od poplatku pod¾a poloky 92 písm. b) je oslobodený
výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky..
24. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 143 písmená a) a b) znejú:
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní
miestnej príslunosti na správu dane,
vydanie rozhodnutia o predåení lehoty,
vydanie rozhodnutia o odpustení
zmekanej lehoty, vydanie rozhodnutia
o povolení odkladu platenia dane alebo
platenia dane v splátkach, vydanie
rozhodnutia o povolení ú¾avy na dani
alebo odpustení daòového nedoplatku
na dani v daòovom konaní na základe
iadosti daòového subjektu pod¾a
osobitného predpisu32a) .................... 9,50 eura
b) Vydanie potvrdenia orgánom finanènej
správy pod¾a osobitného predpisu32a) ....
3 eurá.
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..
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25. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 143 v èasti
Oslobodenie prvý bod znie:
1. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodené vydanie
potvrdenia o daòovej rezidencii a vydanie potvrdenia
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na úèely aplikácie medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná..
26. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 144 písmeno c) znie:
c) Povolenie ú¾avy zo sankcie alebo
odpustenie sankcie pod¾a osobitného
predpisu32a) ....................................... 16,50 eura.
27. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 144 písmeno e) znie:
e) Udelenie súhlasu s nakladaním
s predmetom záloného práva32a) ......... 9,50 eura.
28. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 150a
písm. d) a f) prvom bode sa slová 750 Sk nahrádzajú
slovami 24,50 eura.
Èl. IV
Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly
v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákona è. 502/2001
Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 165/2008
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Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z. a zákona è. 563/2008
Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 písm. c) sa slová a vládny audit distribúcie
a predaja kolkových známok pod¾a osobitných predpisov,3) nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu,3).
2. V poznámkach pod èiarou k odkazom 3 a 5 sa vypúa citácia Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových
známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Èl. V
Zákon è. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej
poty, tátneho podniku, v znení zákona è. 264/2008
Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa slová predpisu8) a výkon èinností
distribútora kolkových známok pod¾a osobitného predpisu;9a) nahrádzajú slovom predpisu;8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a sa vypúa.
Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012
okrem èlánku I, èlánku II bodov 1 a 5 a 8, èlánku III bodov
2, 7 (§ 12 ods. 1 druhej vety) a bodu 15 (§ 19h), èlánku IV
a èlánku V, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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382
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa 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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon 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. 747/2004
Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona è. 207/2008
Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 145/2010
Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona è. 204/2011 Z. z.
a zákona è. 220/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z.
§ 1 ods. 3 zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 5a ods. 1 sa slová verejné prostriedky,7a) nahrádzajú slovami finanèné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane netátnych úèelových fondov,, slovo verejných sa
nahrádza slovami týchto finanèných a slová zákonom, na základe zákona sa nahrádzajú slovami zákonom alebo na základe zákona.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) § 3 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 199/2007 Z. z..

3. V § 5a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Povinne zverejòovaná zmluva je aj písomná
zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba pod¾a § 2 ods. 3,
v ktorej má tát alebo povinná osoba pod¾a § 2 ods. 1 a 2
výluènú úèas alebo v ktorej majú tát a povinná osoba
pod¾a § 2 ods. 1 a 2 spoloène výluènú úèas alebo v ktorej majú tát a viaceré povinné osoby pod¾a § 2 ods. 1
a 2 spoloène výluènú úèas a ktorá sa týka nakladania
s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená
v benom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo èinnosti zapísanej v obchodnom registri
alebo v inej úradnej evidencii.
(3) Namiesto zmluvy uzatvorenej v benom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo èinnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby pod¾a odseku 2 a namiesto
zmluvy pod¾a § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s) sa zverejòuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá
nie je podnikate¾om. Na zverejòovanie informácie pod¾a
prvej vety sa pouijú odseky 6, 7, 9 a 14 rovnako..

Doterajie odseky 2 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a 10.
4. V § 5a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: Rovnako sa nemusia zverejni èasti povinne zverejòovanej
zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy,
projektové dokumentácie, modely, spôsob výpoètu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia veobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejni, ak èas obsahu povinne zverejòovanej zmluvy je urèená odkazom na
ne a zároveò totoné ustanovenia veobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejòovanou zmluvou, ktorá
u nadobudla úèinnos; pri takto povinne zverejòovanej
zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ïalej len
register) alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne
zverejòovanú zmluvu, ktorá u nadobudla úèinnos..
5. V § 5a ods. 5 písm. b) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: povinne zverejòovanou zmluvou vak je kolektívna zmluva,.
6. V § 5a ods. 5 písmeno d) znie:
d) zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finanèných nástrojov,.
7. V § 5a sa odsek 5 dopåòa písmenami h) a s), ktoré
znejú:
h) zmluva uzavieraná v pôsobnosti tátnej pokladnice
týkajúca sa finanèných a platobných sluieb,
i) zmluva týkajúca sa obchodov zabezpeèujúcich likviditu tátu a zmluva o zabezpeèení poskytovania platobných sluieb,
j) zmluva o pôièke pod¾a osobitného predpisu,7ca)
k) zmluva, ktorej úèelom je zabezpeèenie hospodárskej
mobilizácie,7cb)
l) zmluva, ktorej úèelom je realizácia aktívnych opatrení
na trhu práce alebo podpora zamestnávania obèanov
so zdravotným postihnutím pod¾a osobitného zákona
a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzaèom
o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,7cc)
m) zmluva o poskytovaní sociálnej sluby, ktorá sa
uzatvára s prijímate¾om sociálnej sluby,7cd)
n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná
s fyzickou osobou pod¾a osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu,7cf)
o) zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoloèností v jeho zakladate¾skej
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pôsobnosti a rozpoètových organizácií v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti,
zmluva, ktorej úèelom je plnenie úloh Policajného
zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zloèinu, èinnosou sluby kriminálnej polície, sluby finanènej polície, so zaisovaním osobnej bezpeènosti urèených osôb, s ochranou objektov
a so zabezpeèením ochrany tátnej hranice,
zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnute¾ností do vlastníctva Národnej dia¾niènej spoloènosti pod¾a osobitného zákona,7cg)
zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo pouitie umeleckého výkonu7ch) a zmluva, ktorú uzatvára
povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,7ci)
zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, etónov
alebo obdobných predmetov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7ca a 7ci znejú:

7ca) Zákon è. 200/1997 Z. z. o tudentskom pôièkovom fonde
v znení neskorích predpisov.
7cb
) Napríklad § 7 ods. 11 zákona è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002
Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny
a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
7cc
) Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7cd
) § 74 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 551/2010 Z. z.
7ce
) Napríklad § 2, 48, § 53 ods. 7 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.
7cf
) § 71 ods. 1 písm. d) a e) zákona è. 305/2005 Z. z.
7cg
) Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti
a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov.
7ch
) § 5 ods. 13 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
7ci
) § 9 ods. 2 zákona è. 384/1997 Z. z. o divadelnej èinnosti..

8. V § 5a odsek 6 znie:
(6) Povinne zverejòovaná zmluva, ktorej úèastníkom je povinná osoba, sa zverejòuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby,
ktorými sú obce, vyie územné celky, povinné osoby,
ktoré sú ich rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac
ako 50 % úèas..
9. V § 5a sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Povinná osoba zale bezodkladne Úradu vlády
Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za súlad zverejnenej zmluvy s jej zaslaným znením pod¾a prvej vety.
(8) Register je verejný zoznam povinne zverejòovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informaèný systém verejnej správy.7d).
Doterajie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.
10. V § 5a odsek 9 znie:
(9) Povinne zverejòovaná zmluva, ktorá sa nezverejòuje v registri, sa zverejòuje na webovom sídle povinnej
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osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po
uzavretí zmluvy alebo po doruèení súhlasu, ak sa na jej
platnos vyaduje súhlas prísluného orgánu. Ak táto
osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejòuje na webovom sídle jej zriaïovate¾a alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7e znie:

7e) Zákon è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

11. V § 5a ods. 11 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: povinná
osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky môu vyda potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým
podpisom alebo zaruèeným elektronickým podpisom
pod¾a osobitného zákona. 7f) a posledná veta sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7f znie:

7f) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. V § 5a sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
(12) Písomné potvrdenie pod¾a odseku 11 obsahuje
najmä tieto údaje:
a) názov zmluvy,
b) identifikáciu úèastníkov zmluvy; ak ide o osobné
údaje úèastníka zmluvy odliného od povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje pod¾a odseku 13,
c) popis predmetu zmluvy,
d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju mono urèi,
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia
súhlasu s uzavretím zmluvy,
f) dátum zverejnenia zmluvy,
g) oznaèenie nehnute¾nosti v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu,7fa) ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik,
zmenu alebo zánik práva vyaduje vklad do katastra
nehnute¾ností pod¾a osobitného predpisu.7fb).
Doterají odsek 12 sa oznaèuje ako odsek 13.
Poznámky pod èiarou k odkazom 7fa a 7fb znejú:

7fa) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7fb
) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. V § 5a odsek 13 znie:
(13) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi
alebo viacerými úèastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo úèastník
zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie pod¾a odseku 10
sú povinní zabezpeèi súlad zverejnenej zmluvy so skutoèným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy
obsahujúcich informáciu, ktorá sa pod¾a tohto zákona
nesprístupòuje; to neplatí o osobných údajoch úèastníka zmluvy odliného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o oznaèení nehnute¾nosti v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu,7fa) ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu
alebo zánik práva vyaduje vklad do katastra nehnute¾ností pod¾a osobitného predpisu.7fb).
14. § 5a sa dopåòa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
(14) Povinne zverejòovaná zmluva sa zverejòuje nepretrite poèas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejòovanej zmluvy, najmenej vak poèas piatich rokov od nadobudnutia úèinnosti pod¾a zákona.7g)
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(15) Podrobnosti o zverejòovaní zmlúv v registri
a náleitosti informácie pod¾a § 5a ods. 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky..
15. § 5b znie:
§ 5b
(1) Povinná osoba zverejòuje na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené, v truktúrovanej a preh¾adnej
forme najmä tieto údaje:
a) o vyhotovenej objednávke tovarov, sluieb a prác
1. identifikaèný údaj objednávky, ak povinná osoba
vedie èíselník objednávok,
2. popis objednaného plnenia,
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako
je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj
o tom, èi je suma vrátane dane z pridanej hodnoty,
alebo èi je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejòovanou zmluvou,
5. dátum vyhotovenia objednávky,
6. identifikaèné údaje dodávate¾a objednaného plnenia:
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné
meno fyzickej osoby-podnikate¾a alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto
podnikania fyzickej osoby-podnikate¾a alebo
sídlo právnickej osoby,
6c. identifikaèné èíslo, ak ho má dodávate¾ objednaného plnenia pridelené,
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,
b) o faktúre za tovary, sluby a práce
1. identifikaèný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie èíselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený
na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume,
ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, èi je
suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo èi je
suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne
zverejòovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doruèenia faktúry,
7. identifikaèné údaje dodávate¾a fakturovaného plnenia:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné
meno fyzickej osoby-podnikate¾a alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto
podnikania fyzickej osoby-podnikate¾a alebo
sídlo právnickej osoby,
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7c. identifikaèné èíslo, ak ho má dodávate¾ fakturovaného plnenia pridelené.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dòa vyhotovenia
objednávky tovarov, sluieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejòovanou zmluvou, ktorá nadobudla úèinnos pod¾a zákona.7g) Údaje pod¾a
odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo
dòa zaplatenia faktúry.
(3) Povinnos zverejòova údaje pod¾a odsekov 1 a 2
sa nevzahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu
so zmluvou, ktorá nie je pod¾a § 5a povinne zverejòovanou zmluvou.
(4) Povinná osoba je povinná zverejòova údaje pod¾a
odsekov 1 a 2 nepretrite poèas piatich rokov odo dòa
ich zverejnenia..
16. Doterají text § 8 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Poruením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy pod¾a § 5a..
17. V § 10 ods. 3 sa vypúajú slová ods. 1.
18. V § 11 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) sa týka zmierovacieho konania, arbitráneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej
sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,.
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená f)
a i).
19. Za § 22c sa vkladá § 22d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 22d
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2012
Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú na povinne
zverejòovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na
objednávku tovarov a sluieb vyhotovenú po 1. januári
2012 a na faktúru doruèenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012..
20. Doterají text § 23 sa oznaèuje ako 1. bod a dopåòa sa 2. bodom, ktorý znie:
2. Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a sluieb a faktúr za tovary a sluby, ktoré sa nezverejòujú..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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383
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

hnutné na plnenie úloh Eurojustu, a ak s tým súhlasí
kolégium Eurojustu.

§1

(6) Národný èlen má poèas funkèného obdobia v Eurojuste postavenie vedúceho diplomatickej misie.2)

Predmet úpravy
Tento zákon upravuje spôsob vymenovania a odvolania, práva a povinnosti národného èlena a ïalích
osôb, ktoré zabezpeèujú úlohy súvisiace s úèasou Slovenskej republiky v Eurojuste.1)
§2
Národný èlen
(1) Slovenskú republiku zastupuje v Eurojuste národný èlen. Národný èlen musí by najmenej desa rokov prokurátorom pôsobiacim na úseku trestného práva, ktorého odborné a jazykové znalosti a skúsenosti
poskytujú záruku riadneho výkonu tejto funkcie.
(2) Národného èlena vymenúva a odvoláva minister
spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len minister
spravodlivosti) po prerokovaní s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (ïalej len generálny prokurátor).
(3) Funkèné obdobie národného èlena je tyri roky
a zaèína plynú odo dòa jeho vymenovania. Národný
èlen môe by vymenovaný najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia. Ak bol národný èlen zvolený za predsedu Eurojustu alebo podpredsedu Eurojustu a zostávajúca èas jeho funkèného obdobia je kratia
ako obdobie, na ktoré bol zvolený do funkcie predsedu
Eurojustu alebo podpredsedu Eurojustu, predluje sa
jeho funkèné obdobie tak, e sa skonèí súèasne s ukonèením výkonu funkcie predsedu Eurojustu alebo podpredsedu Eurojustu.
(4) Minister spravodlivosti môe národného èlena
pred uplynutím jeho funkèného obdobia odvola, len
ak o tom vopred informoval Radu Európskej únie s uvedením dôvodov jeho odvolania.
(5) Národný èlen má jedného zástupcu a jedného
asistenta. Národný èlen môe ma viac zástupcov alebo
asistentov, ak minister spravodlivosti po prerokovaní
s generálnym prokurátorom rozhodne, e je to nevy1

§3
Mandát národného èlena
(1) Rozsah mandátu národného èlena vymedzí minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym prokurátorom. Národný èlen má vo vzahu k orgánom Slovenskej republiky, k orgánom èlenských tátov Európskej
únie a k orgánom tretích tátov aj právomoci vymedzené
ministrom spravodlivosti v mandáte v rozsahu a v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.1)
(2) Národný èlen je na úèely prijímania a prenosu informácií medzi Eurojustom a Európskym úradom pre
boj proti podvodom3) prísluným orgánom pod¾a osobitných predpisov.4)
§4
Práva národného èlena
(1) Národný èlen okrem oprávnení prokurátora pod¾a
osobitných predpisov má právo
a) vymieòa si bez predchádzajúceho schválenia vetky
informácie potrebné na zabezpeèenie plnenia úloh
Eurojustu s inými národnými èlenmi Eurojustu,
b) predklada ministrovi spravodlivosti, ministrovi vnútra Slovenskej republiky (ïalej len minister vnútra)
alebo generálnemu prokurátorovi návrhy a poiadavky na zabezpeèenie plnenia úloh Eurojustu,
c) priamo sa obraca na prokuratúru, súdy, Policajný
zbor, Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justiènej
stráe, colné orgány, daòové orgány, Slovenskú informaènú slubu, Vojenské spravodajstvo, Národný
bezpeènostný úrad a iné orgány verejnej moci a vyadova od nich poskytnutie súèinnosti a informácií
nevyhnutných na plnenie úloh Eurojustu,
d) získava informácie prostredníctvom národného koordinaèného systému Eurojustu; tým nie je dotknuté jeho právo priamo sa obraca na orgány verejnej
moci pod¾a písmena c),

) Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaïuje Eurojust s cie¾om posilni boj proti závaným trestným èinom
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04;Ú. v. ES L 63, 6. 3. 2002) v platnom znení.
2
) Èl. 1 písm. a) a èl. 14 ods. 1 písm. a) Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb.).
3
) Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaïuje Európsky úrad pre boj proti podvodom
(OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
4
) Nariadenie (ES) è. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre
boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
Nariadenie Rady (EURATOM) è. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
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e) nazera do spisov5) orgánov èinných v trestnom konaní,6) ktoré obsahujú informácie o trestných èinoch, ktoré sú v pôsobnosti Eurojustu,
f) získava informácie a údaje z registra trestov,7) z evidencie zaistených osôb, evidencie trestných stíhaní,
evidencie DNA a z iných evidencií a registrov v rozsahu
oprávnenia orgánov èinných v trestnom konaní alebo
súdu8) na zabezpeèenie plnenia úloh Eurojustu,
g) poadova, aby o iadosti národného èlena v konkrétnom prípade konal ten prísluný orgán, ktorému iados bola predloená, a ak iados bola predloená súèasne viacerým prísluným orgánom, koná
o iadosti kadý samostatne,
h) zúèastòova sa so súhlasom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ïalej len generálna prokuratúra) na spoloèných vyetrovacích tímoch.
(2) V prípade èiastoèného alebo neprimeraného vybavenia iadosti o justiènú spoluprácu alebo iadosti
o poskytnutie súèinnosti je národný èlen oprávnený
poiada prísluný orgán o doplòujúce opatrenia na
úèely úplného vybavenia iadosti.
§5
Povinnosti národného èlena
(1) Národný èlen je povinný
a) riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky
a osobitným predpisom,1)
b) vykonáva svoje právomoci a naklada s informáciami len na plnenie úloh a cie¾ov Eurojustu na úèely
plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z èlenstva v Eurojuste,
c) preukáza svoje postavenie a rozsah svojich oprávnení, ak o to bude pri výkone svojej funkcie národného èlena poiadaný,
d) prijíma iadosti o justiènú spoluprácu alebo rozhodnutia o justiènej spolupráci, zasiela ich, u¾ahèova ich vybavenie, zabezpeèova nadväzujúce kroky a poskytova doplòujúce informácie,
e) predloi iados na vykonanie jednotlivých úkonov
justiènej spolupráce nevyhnutných na plnenie úloh
Eurojustu orgánu, ktorý je prísluný na ich vykonanie,
f) informova generálnu prokuratúru a Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo spravodlivosti) o prijatí iadosti o justiènú spoluprácu alebo rozhodnutia o justiènej spolupráci a nadväzujúcich krokoch nevyhnutných na
plnenie úloh Eurojustu,
g) odovzdáva informácie a polroèné správy týkajúce
sa jeho èinnosti v Eurojuste ministrovi spravodlivosti, ministrovi vnútra a generálnemu prokurátorovi
v rámci ich pôsobnosti, a ak to povauje za nevyhnutné, aj orgánom èinným v trestnom konaní alebo
iným tátnym orgánom; ministrovi spravodlivosti
vdy oznámi, ak konkrétny orgán nevyhovie iadosti národného èlena alebo kolégia Eurojustu,
h) podie¾a sa na èinnosti pohotovostnej koordinácie
5

)
)
7
)
8
)
9
)
6
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Eurojustu9) v spolupráci so zástupcom národného
èlena a asistentom národného èlena,
i) zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých
sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po jej
skonèení; zbavi mlèanlivosti môe národného èlena
len osoba alebo orgán, ktorý ho zaviazal povinnosou mlèanlivosti alebo v prospech koho takú povinnos má; inak sa na neho vzahujú ustanovenia
o povinnosti mlèanlivosti ako na prokurátora.
(2) Národný èlen je povinný postup vo vzahu k tretím
tátom a k medzinárodným orgánom a organizáciám
okrem postupu vo vzahu k Eurojustu vopred konzultova s ministerstvom spravodlivosti.
§6
Zástupca národného èlena
(1) Zástupca národného èlena musí by najmenej desa rokov prokurátorom pôsobiacim na úseku trestného práva, ktorého odborné a jazykové znalosti a skúsenosti poskytujú záruku riadneho výkonu tejto funkcie.
(2) Zástupcu národného èlena vymenúva a odvoláva
minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym
prokurátorom na návrh národného èlena. Funkèné obdobie zástupcu národného èlena je tyri roky a zaèína
plynú odo dòa jeho vymenovania.
(3) Zástupca národného èlena plní úlohy a vykonáva
právomoci národného èlena v èase jeho neprítomnosti;
inak je oprávnený kona v mene národného èlena v rozsahu ním udeleného písomného poverenia. Zástupca
národného èlena je povinný zachováva mlèanlivos
o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po jej skonèení; zbavi mlèanlivosti
môe zástupcu národného èlena len osoba alebo orgán,
ktorý ho zaviazal povinnosou mlèanlivosti alebo v prospech koho takú povinnos má.
(4) Ak je vymenovaných viacero zástupcov národného èlena, minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym prokurátorom urèí, ktorý z nich zastupuje
národného èlena pod¾a odseku 3.
(5) Minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym prokurátorom rozhodne, èi bude zástupca národného èlena vyslaný spolu s národným èlenom do sídla
Eurojustu, alebo bude pôsobi na území Slovenskej republiky; v prípade jeho vyslania má zástupca národného èlena poèas funkèného obdobia v Eurojuste postavenie èlena diplomatickej misie.2)
§7
Asistent národného èlena
(1) Asistent národného èlena musí by osoba s právnickým vzdelaním a s najmenej päroènou praxou v oblasti justiènej spolupráce alebo policajnej spolupráce,

§ 69 ods. 4 Trestného poriadku.
§ 10 ods. 1 Trestného poriadku.
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 ods. 4 Trestného poriadku.
Èl. 5a rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v platnom znení.
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ktorej odborné a jazykové znalosti a skúsenosti poskytujú záruku riadneho výkonu tejto funkcie.
(2) Asistenta národného èlena vymenúva a odvoláva
minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym
prokurátorom a ministrom vnútra na návrh národného
èlena. Funkèné obdobie asistenta národného èlena je
tyri roky a zaèína plynú odo dòa jeho vymenovania.
(3) Práva a povinnosti asistenta národného èlena súvisiace s plnením úloh Eurojustu vymedzí národný èlen
v písomnom poverení. Asistent národného èlena je povinný zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po jej
skonèení; zbavi mlèanlivosti môe asistenta národného èlena len osoba alebo orgán, ktorý ho zaviazal povinnosou mlèanlivosti alebo v prospech koho takú povinnos má.
(4) Minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym prokurátorom a ministrom vnútra rozhodne, èi
bude asistent národného èlena vyslaný spolu s národným èlenom do sídla Eurojustu, alebo bude pôsobi na
území Slovenskej republiky; v prípade jeho vyslania má
asistent národného èlena poèas funkèného obdobia
v Eurojuste postavenie èlena diplomatickej misie.2)
§8
Národní spravodajcovia
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§9
Národný koordinaèný systém Eurojustu
(1) Národný koordinaèný systém Eurojustu tvoria
a) národní spravodajcovia pod¾a § 8,
b) najviac tri kontaktné miesta Európskej justiènej siete,
c) èlenovia alebo kontaktné miesta siete spoloèných
vyetrovacích tímov a sietí zriadených v súlade
s osobitnými predpismi.10)
(2) Národný koordinaèný systém Eurojustu napomáha plneniu úloh Eurojustu na území Slovenskej republiky, a to predovetkým tak, e
a) v spolupráci a prostredníctvom národného èlena
poskytuje Eurojustu informácie potrebné na plnenie
jeho úloh; tým nie je dotknuté právo národného èlena priamo sa obraca na orgány verejnej moci pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. c),
b) pomáha pri urèovaní, èi rieenie konkrétneho prípadu spadá do pôsobnosti Eurojustu alebo Európskej
justiènej siete,
c) pomáha národnému èlenovi urèi orgány prísluné
na vybavenie iadostí o justiènú spoluprácu a vykonanie rozhodnutí o justiènej spolupráci,
d) spolupracuje s národnou ústredòou Europolu.
(3) Na zabezpeèenie úloh pod¾a odseku 2 majú osoby
uvedené v odseku 1 písm. a) a b) prístup k systému
správy prípadov Eurojustu11) v rozsahu vymedzenom
národným èlenom.
§ 10

(1) Minister spravodlivosti na návrh národného èlena
a po prerokovaní s generálnym prokurátorom a ministrom vnútra vymenúva a odvoláva jedného alebo viacerých národných spravodajcov
a) pre Eurojust z ministerstva spravodlivosti alebo generálnej prokuratúry,
b) pre Eurojust pre záleitosti terorizmu z prokurátorov Úradu peciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
c) pre Európsku justiènú sie z ministerstva spravodlivosti.
(2) Minister spravodlivosti po prerokovaní s národným èlenom urèí, ktorý z národných spravodajcov uvedených v odseku 1 písm. a) zodpovedá za èinnos národného koordinaèného systému Eurojustu pod¾a § 9,
a túto skutoènos oznámi generálnemu prokurátorovi
a ministrovi vnútra.
(3) Národní spravodajcovia sú povinní zachováva
mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli
pri výkone svojej funkcie, a to aj po jej skonèení; zbavi
mlèanlivosti môe národných spravodajcov len osoba
alebo orgán, ktorý ich zaviazal povinnosou mlèanlivosti alebo v prospech koho takú povinnos majú.
10

Zástupca Spoloèného dozorného orgánu
(1) Minister spravodlivosti vymenúva a odvoláva zástupcu Slovenskej republiky do Spoloèného dozorného
orgánu; zástupca musí by sudcom a je pri výkone tejto
funkcie nezávislý.
(2) Funkèné obdobie zástupcu pod¾a odseku 1 je trojroèné a zaèína plynú odo dòa jeho vymenovania. Zástupca pod¾a odseku 1 môe by vymenovaný najviac
na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(3) Ak sa koná o odvolaní a poèas tohto konania, na
ktorom je prítomnos zástupcu pod¾a odseku 1 nevyhnutná, sa skonèí funkèné obdobie zástupcu, zostáva
èlenom Spoloèného dozorného orgánu do skonèenia
konania o odvolaní.
§ 11
Styèný zástupca Eurojustu
(1) Národný èlen, zástupca národného èlena alebo
asistent národného èlena môe by so svojím súhlasom
a súhlasom ministra spravodlivosti po prerokovaní
s generálnym prokurátorom vyslaný kolégiom Eurojustu do tretieho tátu, v ktorom bude pôsobi ako styèný zástupca Eurojustu v oblasti justiènej spolupráce.

) Rozhodnutie Rady 2002/494/SVV z 13. júna 2002, ktorým sa vytvára Európska sie kontaktných miest, pokia¾ ide o osoby zodpovedné
za genocídu, zloèiny proti ¾udskosti a vojnové zloèiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 06; Ú. v. ES L 167, 26. 6. 2002).
Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyh¾adávanie majetku v èlenských tátoch pri
vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej èinnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou èinnosou (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Rozhodnutie Rady 2008/852/SVV z 24. októbra 2008 o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii (Ú. v. EÚ L 301, 12. 11. 2008).
11
) Èl. 16b rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v platnom znení.
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(2) Ak je národný èlen, zástupca národného èlena alebo asistent národného èlena vyslaný do tretieho tátu
ako styèný zástupca Eurojustu, jeho funkcia zaniká.
(3) Styèný zástupca Eurojustu vyslaný do tretieho
tátu informuje národného èlena o vetkých prípadoch
justiènej spolupráce týkajúcich sa Slovenskej republiky. Styèný zástupca Eurojustu môe s príslunými orgánmi tretieho tátu nadväzova priame kontakty; v takom prípade o tom informuje národného èlena.
(4) Styèný zástupca Eurojustu má prístup k systému
správy prípadov Eurojustu.11)
§ 12
Orgán oprávnený na doiadanie
(1) Prokurátor alebo sudca môe v rámci trestného
konania vedeného na území Slovenskej republiky priamo poiada národného èlena o doruèenie a vybavenie
doiadania alebo inej iadosti adresovanej Eurojustu
alebo orgánu èlenského tátu Európskej únie.
Policajt12) môe takto postupova len prostredníctvom
prísluného prokurátora.
(2) V naliehavých prípadoch môu osoby uvedené
v odseku 1 kontaktova národného èlena prostredníctvom pohotovostnej koordinácie Eurojustu.9)
§ 13
Spolupráca s Eurojustom
(1) Orgány èinné v trestnom konaní a súdy alebo iné
tátne orgány vybavujú iadosti národného èlena a Eurojustu o poskytnutie súèinnosti bezodkladne.
(2) Orgány èinné v trestnom konaní a súdy môu
prostredníctvom národného èlena informova Eurojust
o opakovaných odmietnutiach alebo akostiach týkajúcich sa vybavenia iadosti o justiènú spoluprácu alebo vykonania rozhodnutia o justiènej spolupráci vo
vzahu k orgánu èlenského tátu Európskej únie a poiada kolégium Eurojustu o vydanie písomného stanoviska, ak záleitos nie je moné vyriei na základe
vzájomnej dohody s týmto orgánom alebo za súèinnosti
dotknutých národných èlenov.
(3) Ak orgány èinné v trestnom konaní a súdy alebo
iné tátne orgány nevyhovejú iadosti národného èlena
alebo Eurojustu o poskytnutie súèinnosti alebo odmietnu kona v súlade s písomným stanoviskom Eurojustu, svoje rozhodnutie spolu s uvedením dôvodov
bezodkladne oznámia Eurojustu prostredníctvom národného èlena; dôvody nie je potrebné uvádza, ak tak
ustanovuje osobitný predpis.13)
§ 14
Výmena informácií s národným èlenom
(1) Orgány Slovenskej republiky zasielajú Eurojustu
vetky informácie prostredníctvom národného èlena.
(2) Orgány èinné v trestnom konaní a súdy poskytujú
12
13

) § 10 ods. 8 Trestného poriadku.
) Èl. 8 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v platnom znení.
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národnému èlenovi bezodkladne vetky informácie
potrebné na zabezpeèenie plnenia úloh Eurojustu; poskytnutie týchto informácií sa povauje za iados o súèinnos Eurojustu len vtedy, ak to orgány èinné v trestnom konaní a súdy výslovne uvedú.
(3) Orgány èinné v trestnom konaní a súdy bezodkladne informujú národného èlena o kadom prípade,
do ktorého sú priamo zapojené najmenej tri èlenské
táty Európskej únie, prièom najmenej dvom èlenským
tátom Európskej únie boli zaslané iadosti o justiènú
spoluprácu alebo rozhodnutia o justiènej spolupráci a
a) ide o skutok, za ktorý mono uloi trest odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej
pä rokov a ktorý sa týka niektorého z nasledujúcich
konaní:
1. obchodovanie s ¾uïmi,
2. sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia,
3. nedovolené obchodovanie s omamnými látkami,
psychotropnými látkami alebo prekurzormi,
4. nedovolené obchodovanie so zbraòami, ich súèasami, komponentmi a strelivom,
5. korupcia,
6. pokodzovanie finanèných záujmov Európskych
spoloèenstiev,
7. falovanie, pozmeòovanie a neoprávnená výroba
eura,
8. legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,
9. útok proti informaènému systému,
b) skutkové okolnosti nasvedèujú, e trestný èin bol
spáchaný zloèineckou skupinou alebo teroristickou
skupinou, alebo
c) prípad môe ma závaný cezhranièný rozmer alebo
dôsledky na úrovni Európskej únie, alebo môe ma
vplyv na iné èlenské táty Európskej únie ne tie,
ktoré sú týmto prípadom priamo dotknuté.
(4) Orgány èinné v trestnom konaní a súdy bezodkladne informujú národného èlena aj o
a) vytvorení spoloèného vyetrovacieho tímu a výsledkoch jeho èinnosti,
b) prípadoch, keï vznikol spor o právomoc, alebo je
pravdepodobné, e takýto spor vznikne,
c) kontrolovaných dodávkach, ktoré sa týkajú najmenej troch tátov, z ktorých najmenej dva sú èlenskými tátmi Európskej únie,
d) opakovaných odmietnutiach alebo akostiach pri
vybavovaní iadostí o justiènú spoluprácu alebo vykonávaní rozhodnutí o justiènej spolupráci.
(5) Informácie pod¾a odsekov 3 a 4 sa národnému èlenovi poskytujú v truktúrovanej podobe uvedenej v prílohe.
(6) Informácie pod¾a odsekov 2 a 4 sa národnému
èlenovi neposkytnú, ak by tým dolo k pokodeniu základných záujmov bezpeènosti tátu alebo k ohrozeniu
bezpeènosti jednotlivcov.
(7) Národný èlen informuje orgány èinné v trestnom
konaní a súdy o výsledkoch spracovania informácií,
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§ 16

ktoré mu boli poskytnuté, vrátane spojitosti s prípadmi, ktoré sú u Eurojustom evidované.
§ 15
Náhrada kody
(1) tát zodpovedá za kodu14) spôsobenú národným
èlenom, zástupcom národného èlena alebo asistentom
národného èlena pri výkone ich právomocí15) v súvislosti s plnením úloh Eurojustu.
(2) Náhradu kody pod¾a odseku 1 poskytuje na základe iadosti Eurojustu v zastúpení tátu ministerstvo spravodlivosti.
(3) Ministerstvo spravodlivosti poaduje regresnú
náhradu od národného èlena, zástupcu národného èlena alebo asistenta národného èlena, ak uhradilo kodu
pod¾a odseku 2.

Èiastka 122

Prechodné ustanovenie
Národný èlen, zástupca národného èlena a asistent
národného èlena ustanovení do funkcie do 1. januára
2012 sa povaujú za ustanovených do funkcie pod¾a
tohto zákona; tým nie je dotknuté plynutie ich funkèného obdobia pod¾a doterajích predpisov.
§ 17
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa èl. I zákona è. 530/2004 Z. z. o zastúpení
Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 236/2007 Z. z.

§ 18
Ivan Gaparoviè
v. r. zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Tento
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.

14

) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
15
) Èl. 9a a 9e rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v platnom znení.
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Príloha
k zákonu è. 383/2011 Z. z.

ZOZNAM DOSTUPNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA ZASIELAJÚ NÁRODNÉMU ÈLENOVI
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. Pre prípady uvedené v § 14 ods. 3:
údaje o osobe, skupine alebo subjekte, ktoré sú predmetom vyetrovania trestného èinu alebo trestného stíhania,
dotknuté èlenské táty Európskej únie,
informácie o príslunom trestnom èine a súvisiacich okolnostiach,
údaje týkajúce sa vydaných iadostí o justiènú spoluprácu alebo rozhodnutí o justiènej spolupráci, ktoré zahàòajú:
1. dátum zaslania iadosti,
2. iadajúci orgán alebo orgán pôvodu,
3. doiadaný alebo vykonávajúci orgán,
4. typ iadosti (poadované opatrenia),
5. informáciu o tom, èi sa iados vybavila, a ak nie, z akého dôvodu.
2. Pre prípady uvedené v § 14 ods. 4 písm. a):
zúèastnené èlenské táty Európskej únie,
oznaèenie prísluného trestného èinu,
dátum dohody o vytvorení spoloèného vyetrovacieho tímu,
plánované obdobie èinnosti spoloèného vyetrovacieho tímu vrátane úprav dåky tohto obdobia,
kontaktné údaje vedúceho spoloèného vyetrovacieho tímu za kadý zúèastnený èlenský tát Európskej únie,
krátke zhrnutie výsledkov spoloèných vyetrovacích tímov.

3. Pre prípady uvedené v § 14 ods. 4 písm. b):
a) dotknuté èlenské táty Európskej únie a prísluné orgány,
b) údaje o osobe, skupine alebo subjekte, ktoré sú predmetom vyetrovania trestného èinu alebo trestného stíhania,
c) informácie o príslunom trestnom èine a súvisiacich okolnostiach.
a)
b)
c)
d)

4. Pre prípady uvedené v § 14 ods. 4 písm. c):
dotknuté èlenské táty Európskej únie a prísluné orgány,
údaje o osobe, skupine alebo subjekte, ktoré sú predmetom vyetrovania trestného èinu alebo trestného stíhania,
typ dodávky,
oznaèenie trestného èinu, v súvislosti s ktorým sa vykonáva kontrolovaná dodávka.

5. Pre prípady uvedené v § 14 ods. 4 písm. d):
a) iadajúci tát alebo tát pôvodu,
b) doiadaný alebo vykonávajúci tát,
c) opis akostí.
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384
ZÁKON
z 20. októbra 2011
o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Tento zákon upravuje
a) povinnos platenia osobitného odvodu (ïalej len odvod) bankou alebo poboèkou zahraniènej banky1)
(ïalej len banka), výku a spôsob platenia odvodu,
b) správu odvodu.
§2
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) základom pre výpoèet odvodu suma pasív banky vykazovaných v súvahe zníená o sumu vlastného
imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finanèných zdrojov dlhodobo poskytnutých poboèke
zahraniènej banky, o hodnotu podriadeného dlhu
pod¾a osobitného predpisu,2) hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených pod¾a osobitného predpisu3) a o hodnotu
vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom èlenskom táte Európskej únie alebo inom táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b) správcom odvodu Daòový úrad pre vybrané daòové
subjekty;4) ak banka nemá sídlo v pôsobnosti Daòového úradu pre vybrané daòové subjekty, správcom
odvodu je miestne prísluný daòový úrad,5) v pôsobnosti ktorého má banka sídlo.
§3
(1) Banka je povinná uhrádza odvod v rozsahu
a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

d¾a odseku 2 zo základu pre výpoèet odvodu na prísluný kalendárny tvrrok, vdy do 20. dòa prísluného
kalendárneho tvrroka, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak. Na urèenie základu pre výpoèet odvodu na prísluný kalendárny tvrrok sa pouijú údaje o hodnote
chránených vkladov k poslednému dòu predchádzajúceho kalendárneho tvrroka a údaje vykázané
a) v riadnej úètovnej závierke banky k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ak ide o základ pre výpoèet odvodu za prvý kalendárny tvrrok,
b) v priebenej úètovnej závierke banky k poslednému
dòu predchádzajúceho kalendárneho tvrroka, ak
ide o základ pre výpoèet odvodu za druhý a tvrtý
kalendárny tvrrok.
(4) Uhradená splátka odvodu v kalendárnom roku,
v ktorom banke zaniklo povolenie na èinnos alebo takéto povolenie bolo odobraté pod¾a osobitného
predpisu6) alebo banka ukonèila svoju èinnos na území Slovenskej republiky, sa nevracia.
(5) Banke vzniká povinnos uhrádza odvod od prvého dòa druhého kalendárneho tvrroka nasledujúceho po tvrroku, v ktorom banke bolo udelené povolenie
na èinnos alebo v ktorom banka zaèala vykonáva svoju èinnos na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu;7) táto banka uhradí v kalendárnom
roku, v ktorom jej vznikla povinnos uhrádza odvod,
pomernú èas odvodu. Táto banka je povinná prvý raz
uhradi tvrroènú splátku odvodu do 20. dòa prísluného kalendárneho tvrroka, v ktorom jej vznikla povinnos uhrádza odvod.
§4
(1) Uhradené odvody sú tátnymi finanènými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpoètovom
úète.

(2) Sadzba odvodu na prísluný kalendárny rok je 0,4 %.

(2) Výnos zo tátnych finanèných aktív pod¾a odseku 1
sa stáva súèasou týchto tátnych finanèných aktív.

(3) Odvod je banka povinná uhrádza v tyroch tvrroèných splátkach vo výke jednej tvrtiny sadzby po-

(3) tátne finanèné aktíva pod¾a odseku 1 sú úèelovo
urèené na krytie nákladov spojených s rieením finanè-

1

) § 2 ods. 1 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 2 písm. a) opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 è. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a poiadavkách na
vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a poiadavkách na vlastné zdroje
financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie è. 121/2007 Z. z.).
3
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 6 zákona è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 384/2011 Z. z.
5
) § 5 zákona è. 479/2009 Z. z. v znení zákona è. 384/2011 Z. z.
6
) § 63 a 64 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) § 7, 8 a 11 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2
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ných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability
bankového sektora Slovenskej republiky.
(4) Pri pouití tátnych finanèných aktív pod¾a odseku 1 sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.8)
§5
(1) Banka je povinná písomne predloi správcovi odvodu
a) do 20. dòa prísluného kalendárneho tvrroka
údaje pod¾a § 3 ods. 3 o sume pasív vlastného imania, o hodnote finanèných zdrojov dlhodobo poskytnutých poboèke zahraniènej banky, o hodnote podriadeného dlhu a o hodnote chránených vkladov,
b) na jeho vyiadanie a v lehote ním urèenej úètovnú
závierku, iné doklady a informácie na úèely preverenia správnosti predloených podkladov a správnosti
výky odvodu.
(2) Ak banka nepredloí údaje pod¾a odseku 1, správca odvodu ju vyzve na ich predloenie. Ak banka ani na
výzvu správcu odvodu nepredloí poadované údaje,
správca odvodu je oprávnený pri zisovaní základu pre
výpoèet odvodu postupova primerane pod¾a osobitného predpisu.9) Ak výsledkom zisovania je skutoènos,
e splátka odvodu nebola uhradená v poadovanej výke, postupuje sa pod¾a odsekov 4 a 6.
(3) Banka uhrádza odvod bezhotovostným prevodom
v eurách na prísluný úèet správcu odvodu. Správca
odvodu bezodkladne po uplynutí lehoty pod¾a § 3 ods. 3
prvej vety zabezpeèí bezhotovostný prevod uhradeného
odvodu na prísluný úèet tátnych finanèných aktív
pod¾a § 4 ods. 1.
(4) Ak banka neuhradila splátku odvodu alebo ak
banka uhradila splátku odvodu v niej výke, ako bola
povinná, správca odvodu uloí banke rozhodnutím povinnos uhradi neuhradenú splátku odvodu alebo jej
èas. V konaní o uloení tejto povinnosti sa primerane
postupuje pod¾a osobitného predpisu.10) Proti tomuto
rozhodnutiu je moné poda opravné prostriedky.11) Ak
banka nesplní povinnos uloenú týmto rozhodnutím,
správca odvodu je oprávnený nedoplatok vymáha. Na
vymáhanie sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu o daòovom exekuènom konaní.12)
(5) Ak banka neuhradila splátku odvodu, uhradila
splátku odvodu v niej výke, ako bola povinná, alebo
ak banka uhradila splátku odvodu po uplynutí lehoty
pod¾a § 3 ods. 3, správca odvodu vyrubí banke úrok
z omekania z dlnej sumy odvodu, prièom sa primerane postupuje pod¾a osobitného predpisu13) ako pri vyrubení úroku z omekania z dlnej sumy dane.
8

Strana 3345

(6) Ak banka zistí, e uhradila splátku odvodu vo vyej výke, ako bola povinná, bezodkladne o tom informuje správcu odvodu. Ak správca odvodu zistí, e banka uhradila splátku odvodu vo vyej výke, ako bola
povinná, bezodkladne o tom informuje banku. Rozdiel
súm uhradenej splátky odvodu a splátky odvodu, ktorú
bola banka povinná uhradi, si banka odpoèíta od
sumy splátky odvodu za kalendárny tvrtok nasledujúci po tvrroku, v ktorom banka informovala správcu
odvodu pod¾a prvej vety alebo v ktorom správca odvodu
informoval banku pod¾a druhej vety.
(7) Ak banka nepredloila údaje, úètovnú závierku
a doklady pod¾a odseku 1 riadne a vèas alebo ich nepredloila ani na základe výzvy pod¾a odseku 2, správca odvodu uloí banke pokutu vo výke od 50 eur do
15 000 eur; správca odvodu pri urèovaní výky pokuty
prihliada na závanos, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(8) V konaní o uloení pokuty a pri jej vymáhaní sa
primerane postupuje pod¾a osobitného predpisu.14)
(9) Na podanie, lehoty a doruèovanie sa primerane
pouije osobitný predpis.15)
Èl. II
Zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z. sa
dopåòa takto:
§ 6 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Daòový úrad pre vybrané daòové subjekty vykonáva správu odvodu vybraných finanèných intitúcií
pod¾a osobitného predpisu.20a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z. a zákona è. 332/2011 Z. z. sa
dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1a) ustanovenia tohto zákona sa primerane pouijú na osobitný odvod vybraných finanèných intitúcií.1b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) § 5 ods. 2, 4, 5, 8 a 9 zákona è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode
vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
1b
) Zákon è. 384/2011 Z. z..

) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 36 a 39 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
) § 58, 59, 61 a 63, 65 a 66 zákona è. 563/2009 Z. z.
11
) § 72 a 77 zákona è. 563/2009 Z. z.
12
) § 88 a 153 zákona è. 563/2009 Z. z.
13
) § 156 zákona è. 563/2009 Z. z.
14
) § 58, 59, 61 a 63, 65, 66, 88 a 153 zákona è. 563/2009 Z. z.
15
) § 13, 14, 27 a 29, 30 a 33 zákona è. 563/2009 Z. z.
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Èl. IV

2. V § 68 ods. 1 a 2 sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 8.
3. V § 151 ods. 1 prvej vete sa vypúa bodkoèiarka
a slová variabilným symbolom je identifikaèné èíslo
daòového dlníka pridelené pri registrácii.
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Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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385
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 31. októbra 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových
situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 40 ods. 1 písm. c) a e) zákona è. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) udriavaní a vyuívaní jednotného informaèného
systému hospodárskej mobilizácie (ïalej len informaèný systém),
b) truktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie
a periodicite údajových dokumentov a informácií,
c) truktúre a obsahu krízového plánu hospodárskej
mobilizácie (ïalej len krízový plán).
Udriavanie a vyuívanie
informaèného systému
§2
(1) Udriavaním informaèného systému je jeho udriavanie v prevádzkyschopnom stave s vyuitím dostupných technických prostriedkov a programových
prostriedkov. Udriavaním informaèného systému je
zabezpeèená funkènos technických prostriedkov
a programových prostriedkov.
(2) Technickými prostriedkami sú zariadenia urèené
na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu údajových dokumentov a ostatných informácií
v elektronickej podobe, a to
a) poèítaèe, prídavné zariadenia a zariadenia urèené
na ich ochranu,
b) systémy urèené na prenos údajových dokumentov
a ostatných informácií a zariadenia urèené na ich
ochranu,
c) zariadenia na internetové pripojenia,
d) nosièe informácií,
e) bezpeènostné prvky a
f) iné technické zariadenia a prísluenstvo.
(3) Programovými prostriedkami sú vybrané programové vybavenia (ïalej len program), a to systémové
programy, ktoré riadia chod poèítaèa a sú potrebné na
samotnú èinnos poèítaèa a jeho údrbu, alebo aplikaèné programy, a to veobecné a pecifické.

(4) Veobecný aplikaèný program je bene dostupný
aplikaèný program.
(5) pecifický aplikaèný program je program informaèného systému, ktorý sa vytvára na úèely hospodárskej mobilizácie a ktorý sa upravuje v závislosti od poiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie (ïalej
len subjekt).
(6) pecifický aplikaèný program vytvára subjekt urèený pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý plní funkciu systémového integrátora pecifického aplikaèného
programu v rámci informaèného systému. Systémový
integrátor pecifického aplikaèného programu zabezpeèí v spolupráci so subjektmi komplexnú systémovú
integráciu. Pre konkrétny pecifický aplikaèný program je urèený vdy len jeden systémový integrátor.
(7) Pre veobecný aplikaèný program a systémový
program sa systémový integrátor neurèuje.
§3
(1) Udriavaním technických prostriedkov sa zabezpeèuje funkènos technických prostriedkov prostredníctvom údrby, opravy, modernizácie alebo rekontrukcie.
(2) Subjekt, ktorý vykonáva krízové plánovanie, udriava technické prostriedky pod¾a § 6 ods. 9 zákona.
(3) Udriavanie technického prostriedku vo vlastníctve tátu, ktorý bol poskytnutý správcom majetku tátu pod¾a § 33 ods. 2 zákona (ïalej len správca) subjektu v jeho pôsobnosti alebo inému subjektu, sa uvedie
v zmluve o výpoièke, zmluve o nájme, v dohode o spoloènom uívaní alebo v inom dokumente o poskytovaní
majetku tátu správcom subjektu alebo inej právnickej
osobe alebo fyzickej osobe.
§4
(1) Udriavaním programových prostriedkov sa zabezpeèuje funkènos programových prostriedkov prostredníctvom
a) aktualizácie verzií aplikaèných a systémových programov,
b) aktualizácie dátového modelu, ktorou je najmä
ustanovená truktúra údajov, ich vzájomné vzahy,
väzby a pravidlá, pod¾a ktorých sú údaje prístupné
subjektom,
c) dopåòania programových prostriedkov novovznik-
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nutým subjektom alebo subjektom, ktorým táto potreba vznikne,
d) servisu.
(2) Subjekt, ktorý vykonáva krízové plánovanie, udriava aplikaèný program alebo systémový program,
ktorého je vlastníkom.
(3) Subjekt pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) zákona v súèinnosti so systémovým integrátorom pecifického aplikaèného programu udriava pecifický aplikaèný program pod¾a § 6 ods. 9 a 10 zákona. Systémový integrátor
pecifického aplikaèného programu zodpovedá za jeho
funkènos a jeho poskytnutie alebo sprístupnenie subjektom na základe poiadaviek subjektov pod¾a § 4
ods. 1 písm. a) zákona. Zmluvou sa zabezpeèí prevádzka, prevádzkyschopnos a vývoj pecifického aplikaèného programu.
(4) Udriavanie veobecného aplikaèného programu
alebo systémového programu vo vlastníctve tátu, ktorý bol poskytnutý správcom subjektu, sa uvedie
v zmluve o výpoièke, v zmluve o nájme alebo v dohode
o spoloènom uívaní.
§5
Vyuívaním informaèného systému je vyuívanie
údajov
a) spracovávaných programovými prostriedkami prostredníctvom technických prostriedkov na podporu
rozhodovacieho procesu subjektov pri príprave na
rieenie a pri rieení krízovej situácie, pri vyrozumievaní subjektov a ich vzájomnej komunikácii s vyuitím dostupného geografického informaèného
systému alebo mapových podkladov,
b) na zabezpeèenie informaèného systému krízového
riadenia1) alebo na zabezpeèenie èinnosti orgánov
krízového riadenia.2)
§6
truktúra, obsah, rozsah a spôsob aktualizácie
a periodicity údajových dokumentov a informácií
(1) Údajový dokument tvoria údaje subjektu usporiadané do správy alebo skupiny sprístupnených údajov.
Tieto údaje sú dôleité pre rozhodovanie o spôsobe vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie a poskytujú sa inému subjektu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom aplikaèného programu.
(2) Údajový dokument obsahuje údaje o
a) záväzku subjektu vyplývajúceho z rozhodnutia,
zmluvy, uznesenia vlády Slovenskej republiky alebo
zákona, ktorým sa má zabezpeèi vykonávanie urèeného opatrenia hospodárskej mobilizácie,
b) situácii subjektu z h¾adiska vlastných materiálových, personálnych, dopravných, technických
a iných podmienok a o stave tátnych hmotných rezerv na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,
c) poiadavke subjektu, ktorou deklaruje energetické,
materiálové, personálne, dopravné a iné potreby,
1
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d) fyzickej osobe-podnikate¾ovi a právnickej osobe,
ktorá nie je subjektom a ktorá môe by urèená rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt, najmä o jej
identifikaèných údajoch, ako je názov, identifikaèné
èíslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické alebo iné spojenie, predmet podnikania alebo
èinnosti a údaje o fyzickej osobe-podnikate¾ovi
a právnickej osobe, ktorá je uvedená v obchodnom
registri alebo v ivnostenskom registri,
e) zdroji rizika, ktoré môe spôsobi krízovú situáciu,
najmä o zásobe nebezpeènej chemickej, jadrovej,
biologickej a bakteriologickej látke, výbunine, trhavine, o vodohospodárskom diele, o objekte, ktorý
môe by predmetom teroristického útoku, drancovania alebo hromadného útoku,
f) mimoriadnej udalosti,3) o mieste jej výskytu, o jej
druhu, o èase jej vzniku, o jej dôsledkoch a o prijatých opatreniach, o názve subjektu, mene a priezvisku a telefónnom èísle zamestnanca subjektu, ktorý
údaje poskytuje,
g) pripravenosti subjektu na splnenie záväzku pod¾a
písmena a),
h) subjekte, o jeho identifikaèných údajoch, ako je názov, identifikaèné èíslo organizácie, adresa, bankové
spojenie, telefonické alebo iné spojenie, predmet
podnikania alebo èinnosti a údaje o subjekte, ktoré
sú uvedené v obchodnom registri alebo v ivnostenskom registri,
i) osobných údajoch zamestnancov subjektu alebo fyzických osôb, ktoré sa poskytujú v rozsahu a na úèely pod¾a § 7 ods. 10 zákona,
j) vecných prostriedkoch subjektu,
k) iných informáciách dôleitých pre rozhodovací proces v krízovej situácii, ktoré sa poskytujú subjektu
pod¾a zákona.
(3) Údaje, ktoré údajový dokument obsahuje pod¾a
odseku 2, sa poskytujú, sledujú alebo sprístupòujú
inému subjektu v pecifickom aplikaènom programe
pod¾a prístupových práv.
(4) Ak sa údajové dokumenty sledujú v pecifickom
aplikaènom programe, vykonáva subjekt ich aktualizáciu v stave bezpeènosti priebene, najneskôr do desiatich pracovných dní od zmeny. Ak pecifický aplikaèný
program umoòuje centralizovaný zber údajov, údajové dokumenty sa po ich úprave a uloení okamite zobrazia u subjektu pod¾a nastavených prístupových
práv. Ak sú zmeny rozsiahle a subjekt nemá monos
zapracova vetky zmeny do pecifického aplikaèného
programu do desiatich pracovných dní, oznámi túto
skutoènos nadriadenému subjektu, ak taký má, a vykoná rozsiahlu zmenu údajového dokumentu v pecifickom aplikaènom programe najneskôr do 30 pracovných dní od zmeny. V období krízovej situácie vykoná
subjekt aktualizáciu údajového dokumentu v pecifickom aplikaènom programe do piatich pracovných dní
od zmeny.
(5) Pri údajových dokumentoch, týkajúcich sa evidencie ¾udských zdrojov alebo vecných prostriedkov,

) § 5 ods. 1 písm. h) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu.
) § 3 zákona è. 387/2002 Z. z.
3
) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
2
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vykonáva subjekt ich aktualizáciu v stave bezpeènosti
priebene, ale zmeny nemusí zapracova v pecifickom
aplikaènom programe do desiatich pracovných dní, ak
tieto údaje sleduje vo vlastnom aplikaènom programe.
V tomto prípade si subjekt stanoví cyklus pravidelnej
aktualizácie týchto údajov, ktorý musí by najmenej
tvrroèný. V krízovej situácii vykonáva subjekt aktualizáciu týchto údajových dokumentov pod¾a odseku 4.
(6) Ak nie sú poadované údajové dokumenty sledované v pecifickom aplikaènom programe, vykonáva
subjekt ich aktualizáciu priebene vo vlastnom aplikaènom programe pod¾a § 39 ods. 3 zákona. Pri poadovaní údajových dokumentov ministerstvom alebo
ostatným ústredným orgánom tátnej správy, vyím
územným celkom, obvodným úradom alebo obcou (ïalej len iadate¾), do ktorých pôsobnosti subjekt patrí,
poskytuje ich vo vlastnom aplikaènom programe pod¾a
zákona v listinnej podobe alebo elektronickej podobe
a zasiela ich dohodnutým spôsobom v lehote, ktorú
urèí iadate¾.
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truktúra a obsah krízového plánu
§7
(1) Krízový plán pre subjekty pod¾a § 4 ods. 1 zákona
s výnimkou § 4 ods. 1 písm. c) zákona tvorí es kapitol
a schva¾ovacia doloka:
a) I. kapitola  Metodika èinnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie opatrení
hospodárskej mobilizácie a èinnos subjektu po
vzniku krízovej situácie (ïalej len I. kapitola),
b) II. kapitola  Záväzky subjektu na zabezpeèenie vykonávania urèeného opatrenia hospodárskej mobilizácie pre
1. núdzový stav,
2. výnimoèný stav,
3. vojnový stav alebo
4. vojnu
(ïalej len II. kapitola),
c) III. kapitola  Zhodnotenie podmienok subjektu na
splnenie záväzku (ïalej len III. kapitola),
d) IV. kapitola  Poiadavky na splnenie záväzku (ïalej
len IV. kapitola),
e) V. kapitola  Doplòujúce údaje a prílohy (ïalej len
V. kapitola),
f) VI. kapitola  Spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie (ïalej len VI. kapitola),
g) schva¾ovacia doloka.

(7) Informácie spracovávané v pecifickom aplikaènom programe, ktoré sa neposkytujú inému subjektu,
sa aktualizujú v období krízovej situácie bezodkladne
po ich zmene, najneskôr do piatich pracovných dní od
zmeny. V stave bezpeènosti si informácie spracovávané
v pecifickom aplikaènom programe, ktoré sa neposkytujú inému subjektu, subjekt aktualizuje obdobne, ako
je uvedené v odseku 4. Sú to tieto informácie:
a) postupy, ktoré má subjekt vykona pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie z h¾adiska spresnenia záväzku, zhodnotenia situácie
a spôsobu realizácie,
b) miesto uloenia dokladov potrebných na plnenie
opatrenia hospodárskej mobilizácie,
c) ïalie informácie, ktoré sa pod¾a prístupových práv
a nastavení v pecifickom aplikaènom programe neposkytujú inému subjektu, ale sú dôleité pre rozhodovací proces subjektu v období krízovej situácie.

(3) Ak má subjekt organizaènú zloku,4) krízový plán
obsahuje aj údaje a informácie o nej. Organizaèná zloka spracuje krízový plán organizaènej zloky na základe rozhodnutia tatutárneho orgánu subjektu.

(8) Pri nefunkènosti alebo nedostupnosti pecifického aplikaèného programu postupuje subjekt pod¾a § 39
ods. 3 a 7 zákona, s vyuitím moností, ktoré poskytuje
pecifický aplikaèný program zálohovaním údajov pod¾a § 9 ods. 8.

§8

(9) Ïalie potrebné informácie v oblasti hospodárskej
mobilizácie, ktoré nie sú poskytované iným subjektom
alebo nie sú spracovávané v pecifickom aplikaènom
programe, spracúva subjekt priebene na svojom technickom prostriedku s vyuitím vlastných aplikaèných
programov.
(10) Spracovávaním údajov alebo informácií pod¾a § 39
ods. 12 zákona sa na úèely tejto vyhláky rozumie ich
zadávanie, oprava alebo vymazávanie v pecifickom aplikaènom programe.
(11) Sprístupòovanie údajov iným subjektom prostredníctvom nastavených prístupových práv sa na
úèely tejto vyhláky nepovauje za ich spracovávanie
pod¾a odseku 10. Sprístupòovanie umoòuje subjektu
zobrazenie údajov, ktoré spracoval iný subjekt, bez
monosti ich spracovávania pod¾a odseku 10.
4

) § 7 Obchodného zákonníka.

(2) Ak subjekt plní opatrenie hospodárskej mobilizácie ochrana ivotne dôleitých zdrojov pod¾a § 5 písm. i)
zákona, je plán ochrany ivotne dôleitých zdrojov (ïalej len plán ochrany zdrojov) súèasou V. kapitoly krízového plánu.

(4) O forme spracovania krízového plánu rozhodne
subjekt pod¾a moností aplikaèného programu, v ktorom sa krízový plán spracováva v elektronickej podobe.

(1) Obsahom krízového plánu pre subjekty pod¾a § 4
ods. 1 zákona okrem § 4 ods. 1 písm. c) zákona sú v
a) I. kapitole postupy a èinnosti konania osôb plniacich úlohy krízového riadenia alebo osôb, ktoré majú
zabezpeèi vykonanie konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, od vyrozumenia o vzniku krízovej situácie a po zaèiatok plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
b) II. kapitole údaje o záväzku subjektu, prièom môe
ís o èinnosti, sluby, výrobky alebo tovary, ktoré súvisia s vykonávaním urèeného opatrenia hospodárskej mobilizácie, pod¾a urèenia pre stavy pod¾a § 7
ods. 1 písm. b) prvého a tvrtého bodu,
c) III. kapitole údaje o vlastných materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických
a iných podmienkach na plnenie opatrení hospodár-
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skej mobilizácie a údaje o dodávate¾ských vzahoch
a o tátnych hmotných rezervách,
IV. kapitole údaje o materiálových, energetických,
personálnych, dopravných, technických a iných
potrebách nevyhnutných na splnenie záväzku,
V. kapitole údaje o
1. podnikate¾och, ktorí nie sú subjektom a ktorí
môu by urèení rozhodnutím alebo príkazom ako
subjekt, najmä o jeho identifikaèných údajoch,
ako je názov, identifikaèné èíslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické alebo iné spojenie, predmet podnikania alebo èinnosti a údaje
o podnikate¾och, ktoré sú uvedené v obchodnom
registri alebo ivnostenskom registri,
2. zdrojoch rizík, ktoré môu spôsobi krízovú situáciu alebo v krízovej situácii narui alebo ohrozi
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie,
3. mieste uloenia dokladov potrebných na plnenie
opatrenia hospodárskej mobilizácie,
VI. kapitole postupy, ktoré má subjekt vykona pri
zabezpeèovaní plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vyplývajú subjektu zo zákona, uznesenia vlády Slovenskej republiky, rozhodnutia, príkazu
alebo právnych predpisov na obdobie núdzového stavu, výnimoèného stavu, vojnového stavu a vojny a urèenie postupov, ktoré má vykona subjekt pri plnení
konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie,
schva¾ovacej doloke meno, priezvisko, funkcia
a podpis tatutárneho orgánu a dátum schválenia.

(2) Súèasou V. kapitoly krízového plánu môu by
a) prílohy, ktoré obsahujú dôleité originály alebo kópie
dokumentov, ktoré súvisia so zabezpeèením záväzku
subjektu a plnením urèeného opatrenia hospodárskej mobilizácie; prílohovú èas môu obsahova aj
ostatné kapitoly krízového plánu v závislosti od obsahu konkrétnej kapitoly krízového plánu,
b) preh¾ady poiadaviek na zabezpeèenie èinnosti subjektu z h¾adiska starostlivosti o zamestnancov subjektu vrátane stravovania, ubytovania a poskytovania
zdravotníckej starostlivosti v období krízovej situácie,
c) mapové podklady, zákresy alebo plány,
d) ïalie dokumenty, ktoré slúia subjektu na zabezpeèenie vykonávania urèeného opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(3) V rámci plánu ochrany zdrojov sa urèuje spôsob
ochrany ivotne dôleitých zdrojov, sledujú sa údaje
o postupoch, ktoré je potrebné vykona v subjekte v prípade teroristického útoku, pouitia jadrových, biologických alebo chemických látok alebo v iných krízových situáciách, ktoré môu ohrozi alebo ohrozia ivotne
dôleitý zdroj. Plán ochrany zdroja riei aj evakuáciu
osôb z narueného ivotne dôleitého zdroja, ak hrozí
ohrozenie ivota alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa
v ivotne dôleitom zdroji v èase jeho naruenia. Ak naruenie ivotne dôleitého zdroja môe ohrozi aj ivoty
alebo zdravie obyvate¾stva v okolí zdroja, riei plán
ochrany zdroja aj informovanie orgánov, ktoré zabezpeèia potrebné opatrenia na zmiernenie pôsobenia negatívnych vplyvov naruenia ivotne dôleitého zdroja.5)
5
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(4) Obsahom VI. kapitoly krízového plánu pre subjekt
pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) zákona je aj preh¾ad subjektov,
s ktorými v súèinnosti zabezpeèuje plnenie vlastných
záväzkov a k nim sa viauce úlohy a postupy na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie, a popis súèinnosti s inými orgánmi tátnej správy, orgánmi územnej
samosprávy, útvarmi Policajného zboru, základnými
záchrannými zlokami a ostatnými záchrannými zlokami integrovaného záchranného systému pod¾a osobitného predpisu6) a subjektmi v jeho územnom obvode
v období krízovej situácie.
(5) Obsah jednotlivých kapitol krízového plánu sa
prispôsobuje konkrétnemu záväzku subjektu, ktorým
sa má zabezpeèi vykonávanie urèeného opatrenia hospodárskej mobilizácie a jeho vlastným podmienkam
a potrebám pod¾a rozhodnutia prísluného ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy alebo vyieho územného celku.
(6) Titulný list krízového plánu obsahuje údaje o subjekte, a to o jeho identifikaèných údajoch, ako je názov,
identifikaèné èíslo organizácie a adresa subjektu.
V rámci listinnej podoby krízového plánu sa môe za
schva¾ovaciu doloku priloi zmenový list, do ktorého
si subjekt zaznamenáva informáciu o zmene v konkrétnej kapitole krízového plánu, ktorá nastala od schválenia krízového plánu tatutárnym orgánom subjektu.
§9
Spoloèné ustanovenia
(1) Nový urèený subjekt pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona spracuje krízový plán v listinnej podobe pod¾a § 7
ods. 9 a § 19 ods. 6 písm. b) zákona v lehote stanovenej
subjektom, ktorý ho urèil ako subjekt rozhodnutím.
Spracovaný krízový plán schva¾uje tatutárny orgán
subjektu v súlade s § 8 ods. 1 písm. g). V elektronickej
podobe ho spracuje v pecifickom aplikaènom programe pod¾a § 9 ods. 1 písm. o), § 10 písm. h), § 17 ods. 9
a § 39 ods. 7 zákona.
(2) Subjekt, ktorý je urèený uznesením alebo zo zákona okrem § 4 ods. 1 písm. c) zákona a nespracoval zatia¾
iadny krízový plán, spracuje krízový plán v listinnej
podobe do 90 dní po urèení ako subjekt. Spracovaný
krízový plán schva¾uje tatutárny orgán subjektu v súlade s § 8 ods. 1 písm. g). V elektronickej podobe ho
spracuje v pecifickom aplikaènom programe pod¾a § 9
ods. 1 písm. o), § 10 písm. h), § 17 ods. 9 a § 39 ods. 7
zákona.
(3) Nový urèený subjekt pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona vyplní údaje v pridelenom pecifickom aplikaènom programe v lehote pod¾a pokynov subjektu, ktorý
ho urèil rozhodnutím, a následne vykonáva aktualizáciu pod¾a § 6. Subjekt, ktorý je urèený uznesením alebo
zo zákona, vyplní údaje v pecifickom aplikaènom
programe pod¾a § 10 písm. h) a § 39 ods. 3 a 7 zákona
a následne vykonáva aktualizáciu pod¾a § 6.
(4) Aktualizáciu schváleného krízového plánu vykonáva subjekt v elektronickej podobe priebene v peci-

) Napríklad § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z.
) § 7 a 9a zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
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fickom aplikaènom programe alebo v inom aplikaènom
programe bezprostredne, ako dôjde k zmene, najneskôr vak do 30 pracovných dní od zmeny. V stave bezpeènosti subjekt spracuje aktualizovaný krízový plán
v listinnej podobe najmenej raz za dva roky. Aktualizáciu krízového plánu môe subjekt v stave bezpeènosti
vykona aj na základe vlastného rozhodnutia, ak to povauje vzh¾adom na rozsah zmien za potrebné. V období krízovej situácie aktualizáciu schváleného krízového
plánu vykoná subjekt v listinnej podobe najneskôr do
48 hodín od vyhlásenia núdzového stavu, výnimoèného
stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny pod¾a
osobitného zákona.7) Aktualizovaný krízový plán
schva¾uje tatutárny orgán subjektu pod¾a § 8 ods. 1
písm. g).
(5) Prístup k údajom spracovaným subjektom v pecifickom aplikaènom programe má iný subjekt pod¾a
prístupových práv nastavených v pecifickom aplikaènom programe. Prístupové práva sa pridelia alebo
upravia v pecifickom aplikaènom programe v spolupráci so systémovým integrátorom pecifického aplikaèného programu.
(6) Údaje zapracované subjektom do pecifického aplikaèného programu, do ktorého majú prístup pod¾a
nastavených prístupových práv vetky subjekty, sú
jeho vlastníctvom a môu by bez jeho písomného súhlasu poskytnuté len subjektom tohto programu pod¾a
nastavených prístupových práv alebo pod¾a § 39 ods. 1
a 2 zákona osobám, ktoré sa podie¾ajú na riadení tátu
v krízovej situácii.
(7) So súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je správcom pecifického aplikaèného programu, môu by tátnemu orgánu údaje poskytnuté zabezpeèením prístupu do pecifického
aplikaèného programu prostredníctvom systémového
integrátora pecifického aplikaèného programu. Obdobne získavajú prístup do pecifického aplikaèného
programu pod¾a § 39 ods. 1 a 2 zákona vybrané osoby,
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ktoré sa podie¾ajú na riadení tátu v období krízovej situácie.
(8) Zálohovanie vlastných údajov spracovávaných
v pecifickom aplikaènom programe vykonáva subjekt
pod¾a moností vytvorených pre zálohovanie údajov v pouívanom pecifickom aplikaènom programe na vlastné
samostatné médium urèené pre zálohovanie alebo priamo do vlastného poèítaèa. Zálohovanie údajov spracovávaných v inom ako pecifickom aplikaènom programe vykonáva subjekt pod¾a vlastného rozhodnutia.
§ 10
Prechodné ustanovenia
Krízové plány vypracované pred 15. novembrom
2011 subjekty aktualizujú pod¾a tejto vyhláky
do 30. júna 2012.
§ 11
Zruovacie ustanovenia
Zruuje sa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení
neskorích predpisov v znení vyhláky è. 339/2010 Z. z.
§ 12
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. novembra
2011.

Juraj Mikov v. r.

7

) Èl. 2 a 6 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu
v znení neskorích predpisov.
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