Roèník 2011

Èiastka 138

Uverejnená 10. decembra 2011

Cena 0,71 

OBSAH:
450. V y h l á  k a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky è. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti
a predlenia v znení vyhláky è. 532/2008 Z. z.
451. V y h l á  k a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa
vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia by oznaèené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouívaní znaèiek
zhody
452. V y h l á  k a Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 649/2008 Z. z. o úèele pouitia príspevku na iakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
453. O p a t r e n i e Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sumy
dotácie na rozvoj bývania
454. O z n á m e n i e Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náleitostiach iadosti a spôsobe preukazovania splnenia
podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a poboèku zahraniènej banky
455. O z n á m e n i e Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník
úhrad za pridelené èísla
456. O z n á m e n i e Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník
úhrad za právo pouíva frekvenciu alebo identifikaèný znak
457. O z n á m e n i e Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahranièných
vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri
poskytovaní konzulárnych sluieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách

Strana 3782

Zbierka zákonov è. 450/2011

Èiastka 138

450
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. novembra 2011,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 643/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti a predlenia
v znení vyhláky è. 532/2008 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 3 ods. 4 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze
a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-

nosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti a predlenia v znení vyhláky è. 532/2008 Z. z. sa mení
takto:
§ 2 sa vypúa vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 1a a 2.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Lucia itòanská v. r.
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451
VYHLÁKA
Mnisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 30. novembra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 558/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia by oznaèené, systémy
preukazovania zhody a podrobnosti o pouívaní znaèiek zhody

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 17 ods. 4 zákona
è. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorích predpisov ustanovuje:

2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2012

Èl. I
Vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia by
oznaèené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
o pouívaní znaèiek zhody sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Znaèka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí
vidite¾ne, èitate¾ne a nezmazate¾ne na stavebný výrobok
alebo na títok, ktorý je k nemu pripojený. Ak to povaha
stavebného výrobku neumoòuje alebo nezaruèuje,
znaèka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí na obal
alebo sprievodnú dokumentáciu stavebného výrobku..

Preukazovanie zhody výrobkov, ktoré sú touto vyhlákou dotknuté, sa vykoná predpísaným spôsobom
do 1. júna 2012..
3. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Závereèné ustanovenie k úpravam úèinným
od 1. januára 2012
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3).

4. V prílohe è. 1 skupiny výrobkov è. 0503 a 0504 znejú:
0503
0504

Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky
stmelených materiálov na kontrukcie ciest
Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na
kontrukcie ciest a iných dopravných plôch

Pod¾a úèelu:
na kontrukcie ciest s dopravným
zaaením tried I, II, III a IV10a)
a kontrukcie letiskových dráh
na kontrukcie ciest s dopravným
zaaením tried V a VI10a)

2+
4

.

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) STN 73 6114:1997 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie..

6. V prílohe è. 1 názov skupiny výrobkov è. 0515 znie:
Záchytné systémy na ochranu chodcov..
7. V prílohe è. 1 v skupine výrobkov è. 0517 sa v názve skupiny slovo reflexné nahrádza slovom smerové.
8. V prílohe è. 1 názov skupiny výrobkov è. 0518 znie:
Prefabrikované vodorovné dopravné znaèky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné znaèenie..
0706

Prefabrikované dielce mostných ríms

9. V prílohe è. 1 sa za skupinu výrobkov è. 0705 vkladá skupina výrobkov è. 0706, ktorá znie:
10. V prílohe è. 1 názov skupiny výrobkov è. 2403 znie:

2+

.
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Strené vodotesné systémy nanáané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny..
11. V prílohe è. 1 v názve skupiny výrobkov è. 2605 sa na konci pripájajú tieto slová: medzi priestormi s rovnakým
prostredím.
12. V prílohe è. 1 v skupine výrobkov è. 2903 sa systém preukazovania zhody 2+ nahrádza systémom 3.
13. V prílohe è. 1 v skupine výrobkov è. 3102 sa systém preukazovania zhody 2+ nahrádza systémom 4.
14. V prílohe è. 1 sa za skupinu výrobkov è. 3802 vkladá skupina výrobkov è. 3803, ktorej názov znie:
Elektrické nízkonapäové rozvádzaèe na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu..
15. V prílohe è. 2 tvrtom bode poznámka k písmenu a) znie:
a) Tvar a ve¾kos písmen oznaèenia CE upravuje príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie a doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93. Tvar a ve¾kos písmen slovenskej znaèky
zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpeèenia proti opätovnému pouitiu upravuje § 18, 19 a príloha k zákonu
è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 436/2001 Z. z..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ján Fige¾ v. r.
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452
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 5. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 649/2008 Z. z. o úèele pouitia príspevku na iakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 107 ods. 6 zákona
è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 223 Zákonníka práce, § 4 zákona è. 553/2003 Z. z.
o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

2. V § 1 písm. b) sa vypúa tretí bod.

Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 649/2008 Z. z. o úèele pouitia príspevku na iakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia sa mení a dopåòa takto:

3. § 1 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) na príplatok pod¾a osobitného predpisu.4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 14d zákona è. 553/2003 Z. z. v znení zákona è. 390/2011 Z. z..

1. V § 1 písmeno a) znie:
a) na odmeòovanie1) asistentov uèite¾a pre iakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia,.
Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Eugen Jurzyca v. r.
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453
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 30. novembra 2011,
ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 4 zákona
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a § 8
ods. 8 zákona mono poskytnú dotáciu do výky 50 %
oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti, najviac vak
a) 426 eur na nájomný byt na verejný vodovod,
b) 842 eur na nájomný byt na verejnú kanalizáciu,

c) 824 eur na nájomný byt na miestnu komunikáciu.
(2) Na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a § 8
ods. 9 zákona mono poskytnú dotáciu do výky 80 %
oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti, najviac vak
a) 86 eur na 1 m verejného vodovodu,
b) 172 eur na 1 m verejnej kanalizácie,
c) 81 eur na 1 m miestnej komunikácie.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ján Fige¾ v. r.
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454
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 7 ods. 9 a § 8 ods. 10 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 22. novembra 2011 è. 16/2011 o náleitostiach iadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a poboèku zahraniènej banky.
Opatrením sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie bankového povolenia a spôsob preukazovania splnenia
podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a poboèku zahraniènej banky.
Opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2004 è. 9/2004, ktorým sa ustanovujú
náleitosti iadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraniènú banku na vykonávanie bankových èinností prostredníctvom jej poboèky na území Slovenskej republiky (oznámenie è. 605/2004 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 27/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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455
OZNÁMENIE
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 31 ods. 12 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 6. decembra 2011 è. O-24/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené èísla.
V tomto opatrení úrad ustanovil roèné opakované úhrady za pridelené èísla.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky è. 6/2011 a mono doò
nazrie na Telekomunikaènom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky.

Èiastka 138

Zbierka zákonov è. 456/2011

Strana 3789

456
OZNÁMENIE
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 6. decembra 2011 è. O-25/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo pouíva
frekvenciu alebo identifikaèný znak.
V tomto opatrení úrad ustanovil opakované úhrady za právo pouíva frekvenciu alebo identifikaèný znak.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky è. 6/2011 a mono doò
nazrie na Telekomunikaènom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky.
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457
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 4. novembra 2011 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych sluieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích
krajinách.
Dohoda nadobudne platnos 1. januára 2012 v súlade s èlánkom 16 ods. 3.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skonèí platnos:
1. Dohody medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej
republiky o spolupráci v oblasti konzulárnych sluieb (Bratislava 4. februára 1993),
2. Dohody medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej
republiky na vykonávanie èlánku 1 Dohody medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej republiky o spolupráci v oblasti konzulárnych sluieb zo 4. februára 1993, dohodnutá výmenou nót zo 7. marca 2003,
3. Protokolu medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej
republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách v zahranièí
(Praha 12. októbra 2004).

Èiastka 138

Zbierka zákonov 2011

Strana 3791

Strana 3792

Zbierka zákonov 2011

Èiastka 138

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 584113 505680

