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460
ZÁKON
z 29. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z. a zákona
è. 406/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: (ïalej len poplatok).
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Zdaòovacie obdobie
Zdaòovacím obdobím miestnych daní uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), ods. 3 a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 a 6
neustanovujú inak..
3. V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov, daòovníkom dane z pozemkov sú obaja manelia, ktorí
ruèia za daò spoloène a nerozdielne..
4. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto èlenení:
a) orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávnaté porasty,7)
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,8)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

7) Príloha è. 1 k vyhláke Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky è. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích
predpisov v znení vyhláky è. 74/2011 Z. z.
8
) § 12 písm. c) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch..

5. V § 6 ods. 3 sa slová lesný hospodársky plán nahrádzajú slovami program starostlivosti o lesy.
6. V § 6 ods. 6 sa slová písm. e) nahrádzajú slovami
písm. d).
7. V § 6 ods. 7 sa slová písm. f) nahrádzajú slovami
písm. c).
8. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) je hodnota pozemku bez porastov urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2
uvedenej v prílohe è. 1.
(2) Základom dane z pozemkov pod¾a § 6 ods. 1
písm. b), c) a e) je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
uvedenej v prílohe è. 2, ak v odseku 6 nie je uvedená iná
hodnota pozemku pod¾a § 6 ods. 1 písm. e).
(3) Základom dane z pozemkov pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) je hodnota pozemku bez porastov urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej na 1 m2 pod¾a predpisov o stanovení veobecnej
hodnoty majetku.10)
(4) Správca dane môe veobecne záväzným
nariadením11) ustanovi, e namiesto nulovej hodnoty
pozemku uvedenej v prílohe è. 1 sa pouije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo veobecne záväznom nariadení,11) ktorá nesmie presiahnu 50 % hodnoty pozemku pod¾a prílohy è. 1 urèenej za okres, do ktorého
prísluné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená
hodnota pozemku sa pouije len, ak daòovník hodnotu
pozemku nepreukáe znaleckým posudkom.
(5) Správca dane môe veobecne záväzným
nariadením11) ustanovi, e namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 pod¾a predpisov o stanovení veobecnej hodnoty majetku10) sa pouije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo veobecne záväznom
nariadení.11) Takto ustanovená hodnota pozemku sa
pouije len, ak daòovník hodnotu pozemku nepreukáe znaleckým posudkom.
(6) Správca dane môe veobecne záväzným
nariadením11) ustanovi, e namiesto hodnoty pozemku pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe è. 2 sa
pouije hodnota pozemku uvedená vo veobecne záväznom nariadení.11).
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9. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Roènú sadzbu dane z pozemkov pod¾a odseku 1
môe správca dane veobecne záväzným nariadením11)
pod¾a miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej èasti alebo v jednotlivom katastrálnom území zníi
alebo zvýi s úèinnosou od 1. januára prísluného
zdaòovacieho obdobia. Správca dane môe veobecne
záväzným nariadením11) pod¾a miestnych podmienok
v obci alebo v jej jednotlivej èasti alebo v jednotlivom
katastrálnom území ustanovi roèné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov pod¾a § 6 ods. 1.
Takto ustanovená roèná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnu 5-násobok najniej roènej sadzby
dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo veobecne záväznom nariadení.11) Roèná sadzba dane za
pozemky funkène spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnu 100-násobok roènej sadzby
dane pod¾a odseku 1..
10. § 8 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na úèely tohto zákona sa za pozemok funkène
spojený so stavbou jadrového zariadenia povauje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku
jadrového zariadenia a jeho fyzickú ochranu pod¾a osobitného predpisu.11aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11aaa znie:

11aaa) Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

11. § 8 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Správca dane môe veobecne záväzným
nariadením11) na jednotlivé skupiny pozemkov pod¾a
§ 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania loiska nevyhradeného nerastu11aa) alebo na ktorých sa
nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slneènej
energie,11ab) ustanovi inú sadzbu dane ako v odseku 2.
Takto ustanovená roèná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnu 5-násobok najniej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo veobecne záväznom nariadení11) pod¾a odseku 2.
(5) Ak roèná sadzba dane z pozemkov ustanovená
pod¾a odsekov 2 a 4 presiahne 5-násobok najniej roènej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom
dane vo veobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa
roèná sadzba dane z pozemkov pod¾a odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11aa a 11ab znejú:

11aa) § 19 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení
neskorích predpisov.
11ab
) § 2 písm. b) druhý bod zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak je
stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov, daòovníkom dane zo stavieb sú obaja manelia, ktorí ruèia za daò spoloène a nerozdielne..
13. § 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na zaradenie stavby pod¾a odseku 1 je rozhodujúci úèel jej vyuitia k 1. januáru zdaòovacieho obdobia..
14. V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slovo èasti vklada-
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jú slová alebo v jednotlivom katastrálnom území
a v tretej vete sa slovo 40-násobok nahrádza slovom
10-násobok a na konci sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak § 104f ods. 3 neustanovuje inak..
15. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak je
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov, daòovníkom dane
z bytov sú obaja manelia, ktorí ruèia za daò spoloène
a nerozdielne..
16. Doterají text § 14 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Byt alebo èas bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1.
januáru zdaòovacieho obdobia vyuíva na iný úèel ako
bývanie, sa na úèely tohto zákona povauje za nebytový
priestor..
17. V § 16 ods. 2 sa slovo 40-násobok nahrádza slovom 10-násobok a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak § 104f ods. 4 neustanovuje inak..
18. V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
c) pozemky a stavby alebo ich èasti vo vlastníctve cirkví
a náboenských spoloèností registrovaných tátom,
ktoré slúia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné
úèely alebo na vykonávanie náboenských obradov,.
19. V § 17 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a g), ktoré znejú:
d) pozemky a stavby alebo ich èasti vo vlastníctve verejných vysokých kôl alebo vo vlastníctve tátu
v správe tátnych vysokých kôl slúiace na vysokokolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné
úèely,
e) pozemky a stavby alebo ich èasti vo vlastníctve tátu
v správe Slovenskej akadémie vied slúiace na vedeckovýskumné úèely,
f) pozemky a stavby alebo ich èasti vo vlastníctve tátu
alebo samosprávnych krajov slúiace na stredné
vzdelávanie11c) a na vyie odborné vzdelávanie11c)
a slúiace strediskám praktického vyuèovania a ak
sú v zriaïovate¾skej pôsobnosti tátu alebo samosprávnych krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve
zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú
zdravotnú starostlivos.11d).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

11c) § 16 ods. 4 a 5 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d
) § 7 ods. 4 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov..

21. V § 17 ods. 3 písm. b) sa nad slovo pomoci
umiestòuje odkaz 20a.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon 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 neskorích predpisov.
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

22. V § 17 odsek 7 znie:
(7) Jednotlivou èasou obce je územne celistvá èas
obce, v ktorej je najmenej 5 % daòovníkov dane z nehnute¾ností danej obce a ktorá je ustanovená vo veobecne záväznom nariadení.11) Ak má daòovník viac
nehnute¾ností v jednotlivej èasti obce, na úèely ustanoveného percenta sa povauje za daòovníka len raz. Jednotlivú èas obce môe tvori najmä ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov..
23. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pri zániku vlastníckych práv vydraením daòová povinnos
zaniká posledným dòom mesiaca, v ktorom zanikli
vlastnícke práva k vydraenej nehnute¾nosti..
24. V § 18 sa vypúa odsek 3.
25. § 19 a 21 sa vypúajú.
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nutia. Obec môe urèi splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí..
31. § 36 vrátane nadpisu znie:
§ 36
Splnomocòovacie ustanovenie
Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami,
osobitné spôsoby ich uívania, sadzbu dane, prípadne
rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií, náleitosti
oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto
dane alebo zníenia dane..
32. Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 3 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikaèné znaky
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraïovaní do kategórií
a tried..

33. V § 43 sa vypúajú slová podrobnosti k § 37 a
41,.
34. § 48 vrátane nadpisu znie:

26. § 26 vrátane nadpisu znie:

§ 48

§ 26

Vznik a zánik daòovej povinnosti

Vznik a zánik daòovej povinnosti
Daòová povinnos vzniká prvým dòom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane pod¾a § 22 ods. 1, a zaniká posledným dòom mesiaca, v ktorom pes prestal by predmetom dane..

Daòová povinnos vzniká prvým dòom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat zaèal prevádzkova, a zaniká posledným
dòom mesiaca, v ktorom sa ukonèilo jeho prevádzkovanie..

27. § 27 sa vypúa.

35. § 49 sa vypúa.

28. § 29 vrátane nadpisu znie:

36. § 51 vrátane nadpisu znie:

§ 29

§ 51

Splnomocòovacie ustanovenie

Splnomocòovacie ustanovenie

Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením )
najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane pod¾a
urèených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníenia dane..
11

29. V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Osobitným uívaním verejného priestranstva nie je uívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.22b).

Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane pod¾a
urèených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej
evidencie na úèely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, prípadné oslobodenia od tejto dane
alebo zníenia dane..
37. § 56 vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 22b znie:

22b) Napríklad § 20 zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach, § 10 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 10 zákona
è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona
è. 99/2007 Z. z..

30. V § 34a odsek 2 znie:
(2) Obec vyrubí daò rozhodnutím najskôr v deò
vzniku daòovej povinnosti. Vyrubená daò je splatná do
15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhod-

§ 56
Vznik a zánik daòovej povinnosti
Daòová povinnos vzniká prvým dòom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj zaèal prevádzkova, a zaniká posledným dòom mesiaca, v ktorom sa ukonèilo jeho prevádzkovanie..
38. § 57 sa vypúa.
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39. § 59 vrátane nadpisu znie:
§ 59
Splnomocòovacie ustanovenie
Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane pod¾a
urèených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej
evidencie na úèely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane
alebo zníenia dane..
40. V § 64a odsek 2 znie:
(2) Obec vyrubí daò rozhodnutím najskôr v deò
vzniku daòovej povinnosti. Vyrubená daò je splatná do
15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môe urèi splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí..
41. § 66 vrátane nadpisu znie:
§ 66
Splnomocòovacie ustanovenie
Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
najmä vymedzenie historickej èasti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií alebo
urèí pauálnu sumu dane a podmienky vyberania pauálnej sumy dane, náleitosti oznamovacej povinnosti,
prípadné oslobodenia od dane alebo zníenia dane..
42. V § 73 sa v odseku 1 slová platobným výmerom
nahrádzajú slovom rozhodnutím a v odseku 6 sa slová platobného výmeru nahrádzajú slovom rozhodnutia.
43. § 76 vrátane nadpisu znie:
§ 76
Splnomocòovacie ustanovenie
Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
najmä sadzbu dane, zaèlenenie obce do pásma rozhodujúceho na urèenie sadzby dane pod¾a § 70, náleitosti oznamovacej povinnosti a prípadné oslobodenia od
dane..
44. Nadpis desiatej èasti znie: POPLATOK.
45. V § 77 ods. 1 sa slová Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ïalej len poplatok) nahrádzajú slovom Poplatok.
46. Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:

34) § 3 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona è. 360/2007
Z. z..

47. V § 77 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak má osoba pod¾a odseku 2 písm. a)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súèasne je
pod¾a odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mies-

Strana 3805

te nemá zriadenú prevádzkareò, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu..
48. V § 77 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) sa jej poskytuje sociálna sluba v zariadení sociálnych sluieb pobytovou formou,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a e).
49. V § 77 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: a zaniká dòom, ktorým táto
skutoènos zanikne..
50. V § 79 ods. 2 uvádzacej vete sa slová urèené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok, ak si ho
obec vo veobecne záväznom nariadení11) neurèí inak
nahrádzajú slovami zdaòovacie obdobie a v písmenách a) a b) sa slovo urèenom nahrádza slovom zdaòovacom.
51. V § 79 ods. 3 uvádzacej vete sa slovo urèenom
nahrádza slovom zdaòovacom a v písmenách a) a b)
sa slovo urèené nahrádza slovom zdaòovacie.
52. V § 79 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slovo urèeného nahrádza slovom zdaòovacieho.
53. § 80 a 83 vrátane nadpisov znejú:
§ 80
Oznamovacia povinnos
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaòovacieho obdobia oznámi obci vznik poplatkovej povinnosti do 30
dní odo dòa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uvies meno, priezvisko, titul, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ïalej
len identifikaèné údaje); v prípade urèeného zástupcu pod¾a § 77 ods. 7 aj identifikaèné údaje za
ostatných èlenov domácnosti, a ak je poplatníkom
osoba pod¾a § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov
alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikaèné
èíslo,
b) uvies údaje rozhodujúce na urèenie poplatku,
c) ak poaduje zníenie alebo odpustenie poplatku
pod¾a § 82, predloi aj doklady, ktoré odôvodòujú
zníenie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutoèností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaòovacieho obdobia je poplatník povinný oznámi
obci do 30 dní odo dòa, keï tieto nastali.
§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnos
(1) Poplatok obec vyrubuje kadoroène rozhodnutím
na celé zdaòovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáe, e vyuíva
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mnostvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(2) Ak vznikne poplatková povinnos v priebehu zdaòovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú èas poplatku rozhodnutím, zaèínajúc dòom vzniku poplatkovej
povinnosti a do konca prísluného zdaòovacieho obdobia.
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nej èasti, podklady, ktoré má poplatník preukáza pri
vrátení poplatku alebo jeho pomernej èasti pod¾a § 82
ods. 1 alebo pri zníení alebo odpustení poplatku pod¾a
§ 82 ods. 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 48 ods. 3 a 5 a § 49 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

(3) Ak poplatníkov ijúcich v spoloènej domácnosti
zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.

54. V § 84 ods. 1 sa slová sa pouíva v Slovenskej republike nahrádzajú slovami je evidované38a) v Slovenskej republike a pouíva sa.

(4) Obec môe urèi platenie poplatku v splátkach.
Splátky poplatku sú splatné v lehotách urèených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

38a) § 114 a 115 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 144/2010 Z. z..

§ 81a
Vyrubenie poplatku pod¾a pomôcok
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý
nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôe by kratia
ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnos ani
na základe výzvy pod¾a odseku 1, správca dane urèí poplatok pod¾a pomôcok.

Poznámka pod èiarou k odkazu 38a znie:

55. V § 84 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová alebo
iné jazdy.
56. Poznámka pod èiarou k odkazu 40 znie:

40) § 127 ods. 6 zákona è. 8/2009 Z. z..

57. V § 85 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
58. V § 85 ods. 2 písm. a) sa nad slovo náhrady
umiestòuje odkaz 42a a za slovom vozidla vypúa
èiarka a slová v dokladoch ktorého je ako drite¾ zapísaný zamestnanec.
Poznámka pod èiarou k odkazu 42a znie:

(3) Správca dane oznámi poplatníkovi urèenie poplatku pod¾a pomôcok, prièom dòom zaèatia urèenia
poplatku pod¾a pomôcok je deò uvedený v oznámení.

42a) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..

(4) Na postup správcu dane pri urèení poplatku pod¾a pomôcok sa vzahuje osobitný predpis.37a)

59. V § 86 ods. 2 písm. d) sa za slová EURO 4 vkladá
èiarka a slová alebo EURO 545a) sa nahrádzajú slovami EURO 5, EEV a EURO 645a).

§ 82

60. V § 87 sa za slovo hmotnos vkladajú slová alebo najväèia prípustná celková hmotnos (ïalej len
hmotnos) a na konci sa pripájajú tieto slová: pod¾a
osvedèenia o evidencii èas I a osvedèenia o evidencii
èas II45aa).

Vrátenie, zníenie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú èas poplatníkovi, ktorému zanikla povinnos plati poplatok
v priebehu zdaòovacieho obdobia a preukáe splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
èasti ustanovených vo veobecne záväznom nariadení.11)
(2) Obec poplatok zníi pod¾a najniej sadzby alebo
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáe
na základe podkladov, ktoré obec urèila veobecne záväzným nariadením,11) e viac ako 90 dní v zdaòovacom
období sa nezdriava alebo sa nezdriaval na území
obce.
(3) Obec môe na základe iadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníi alebo odpusti rozhodnutím.
§ 83

Poznámka pod èiarou k odkazu 45aa znie:

45aa) § 23 a § 112e ods. 1 zákona è. 725/2004 Z. z. v znení zákona
è. 144/2010 Z. z..

61. V § 88 ods. 1 sa odkaz 42 nahrádza odkazom 44.
62. V § 88 ods. 2 písm. b) a c) sa vypúa slovo celkovej.
63. § 89 a 91 vrátane nadpisov znejú:
§ 89
Vznik a zánik daòovej povinnosti
(1) Daòová povinnos vzniká dòom pouitia vozidla
na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.

Splnomocòovacie ustanovenie

(2) Daòová povinnos zaniká dòom, ktorým sa vozidlo prestalo pouíva na podnikanie.

Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri mnostvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomer-

(3) Daòová povinnos právneho nástupcu daòovníka, ktorý bol zruený bez likvidácie, vzniká dòom nasledujúcim po zániku daòovníka, ktorý bol zruený bez
likvidácie.
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§ 90

§ 91

Oznamovacia povinnos, zdaòovacie obdobie
a daòové priznanie

Preddavky na daò a platenie dane

(1) Daòovník, ktorému zanikne daòová povinnos
v priebehu zdaòovacieho obdobia, je povinný oznámi
túto skutoènos príslunému správcovi dane pod¾a
§ 99 ods. 5 alebo ods. 6 do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti okrem daòovníka pod¾a § 85 ods. 2
písm. a).
(2) Daòovník je povinný poda daòové priznanie za
zdaòovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto
zdaòovacieho obdobia miestne príslunému správcovi
dane a v tejto lehote je daò splatná, ak odseky 3 a 6 neustanovujú inak.
(3) Ak sa daòovník zruuje bez likvidácie, daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa zaèína 1. januárom a konèí sa dòom, v ktorom daòovník zanikol bez
likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného
mesiaca po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia
miestne príslunému správcovi dane pod¾a § 99 ods. 5
alebo ods. 6. V tejto lehote je daò splatná.
(4) Ak je na daòovníka vyhlásený konkurz, daòové
priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa zaèína 1. januárom a konèí sa dòom predchádzajúcim dòu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní
do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaòovacieho
obdobia miestne príslunému správcovi dane pod¾a
§ 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daò splatná. Ak
vozidlo daòovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz,
je naïalej predmetom dane poèas konkurzu, daòové
priznanie podáva správca v konkurznom konaní,45ab)
ktorý postupuje pod¾a odseku 2.
(5) Ak sa daòovník zruuje likvidáciou, daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa zaèína 1. januárom a konèí sa dòom predchádzajúcim dòu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca
po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia miestne príslunému správcovi dane pod¾a § 99 ods. 5 alebo
ods. 6. V tejto lehote je daò splatná.
(6) Ak daòovník zomrie, daòové priznanie je povinný
poda dediè alebo pod¾a dohody jeden z dedièov. Ak sa
nedohodnú, kto podá daòové priznanie, urèí ho správca dane. Daòové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dòa právoplatnosti osvedèenia o dedièstve alebo rozhodnutia o dedièstve. V tejto lehote je daò
splatná.
(7) V daòovom priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú
osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného
mena, ak takýto má, adresa trvalého pobytu, rodné èíslo alebo daòové identifikaèné èíslo,45ac) ak ho má pridelené, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daòové identifikaèné
èíslo45ac) a sídlo. Osoby sú povinné vyplni vetky údaje
pod¾a daòového priznania. Osobné údaje pod¾a tohto
odseku sú chránené pod¾a osobitného predpisu.22)

(1) Preddavok na daò je platba na daò, ktorú je daòovník povinný plati v priebehu zdaòovacieho obdobia.
(2) Daòovník, ktorého predpokladaná daò u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne
8 292 eur, je povinný plati tvrroèné preddavky na
daò na bené zdaòovacie obdobie, a to vo výke jednej
tvrtiny predpokladanej dane. tvrroèné preddavky
na daò sú splatné do konca prísluného kalendárneho
tvrroka.
(3) Daòovník, ktorého predpokladaná daò u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný plati
mesaèné preddavky na daò na bené zdaòovacie obdobie, a to vo výke jednej dvanástiny predpokladanej
dane. Mesaèné preddavky na daò sú splatné do konca
prísluného kalendárneho mesiaca.
(4) Daòovník, ktorého predpokladaná daò u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, a daòovník, ktorému vznikne daòová povinnos v priebehu zdaòovacieho obdobia, preddavky na daò na bené zdaòovacie
obdobie neplatí.
(5) Predpokladaná daò je súèet roènej sadzby dane
uvedenej v platnom veobecne záväznom nariadení44)
za kadé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru
beného zdaòovacieho obdobia a nie je oslobodené od
dane.
(6) Daòovník pod¾a odsekov 2 a 3 vyrovná celoroènú
daò v lehote na podanie daòového priznania.
(7) Pri vzniku a zániku daòovej povinnosti v priebehu zdaòovacieho obdobia a ak vznikne a zanikne daòová povinnos v jeden deò, je daòovník povinný zaplati
pomernú èas dane v lehote na podanie daòového priznania. Pomerná èas dane sa vypoèíta ako súèin jednej tristoesdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej
tristoesdesiatestiny roènej sadzby dane a poètu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo pouívalo na podnikanie.
(8) Pomernú èas dane vypoèítanú ako súèin jednej
tristoesdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristoesdesiatestiny roènej sadzby dane a poètu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo pouívalo na prepravu uskutoènenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je
daòovník povinný zaplati v lehote na podanie daòového priznania.
(9) Na platenie preddavkov na daò nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane
v priebehu zdaòovacieho obdobia.
(10) Ak sa zmení skutoènos, na základe ktorej bola
predpokladaná daò vypoèítaná, správca dane môe urèi platenie preddavkov na daò inak, ako je ustanovené
v odsekoch 2 a 3. Správca dane môe urèi platenie
preddavkov na daò inak aj na základe iadosti daòovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daò inak na základe iadosti daòovníka sa nemono odvola.
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(11) Preddavky na daò platí daòovník tomu daòovému úradu, ktorý je miestne prísluný k 1. januáru beného zdaòovacieho obdobia.
(12) Ak daò vypoèítaná v daòovom priznaní je vyia
ako zaplatené preddavky na daò, daòovník je povinný
zaplati rozdiel v lehote na podanie daòového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daò vyie ako daò
vypoèítaná v daòovom priznaní, vzniknutý daòový preplatok sa pouije pod¾a osobitného predpisu.45b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 45ab, 45ac a 45b
znejú:

45ab) § 159 zákona è. 563/2009 Z. z.
45ac
) § 67 zákona è. 563/2009 Z. z.
45b
) § 79 zákona è. 563/2009 Z. z..

64. Nadpis § 93 znie: Kombinovaná doprava.
65. V § 95 sa slovo Daòovému nahrádza slovom Finanènému.
66. V § 96 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Najväèia prípustná celková hmotnos vozidla je uvedená v osvedèení o evidencii èas I
a osvedèení o evidencii èas II. 45aa).
67. V jedenástej èasti sa slová dokladoch a slová
dokladoch vozidla nahrádzajú slovami osvedèení
o evidencii èas I a osvedèení o evidencii èas II45aa).
68. V § 98 druhá veta znie: Pri poplatku pod¾a § 2
ods. 2 sa urèia alebo môu zmeni sadzby poplatku,
podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
èasti a podklady, ktoré má poplatník preukáza pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej èasti alebo pri zníení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaòovacieho obdobia..
69. Za § 98 sa vkladajú § 98a a 98b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 98a
(1) Daòovník je povinný oznaèi platbu miestnej dane a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý urèí
obec vo veobecne záväznom nariadení.11)
(2) Správca dane neoznaèenú platbu pouije na
úhradu daòového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti pod¾a § 2 ods. 1 a 2
s najstarím dátumom splatnosti v èase prijatia platby,
inak na úhradu exekuèných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daòových nedoplatkov
a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti
pod¾a § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti,
prijatá platba sa pouije na ich úhradu v poradí pod¾a
ich výky vzostupne.
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na základe iadosti neoznaèenú platbu, daòový preplatok miestnej dane a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 alebo
ich pomernú èas do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti.
§ 98b
Elektronické sluby
(1) Správca dane, ktorým je obec, môe poskytova
elektronické sluby.
(2) Daòovník pri elektronickej komunikácii so správcom dane, ktorým je obec, má po zadaní prístupových
údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú
internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä:
a) spis daòovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného úètu daòovníka,
c) prístup na elektronickú podate¾òu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg sluieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podate¾ne zverejòuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická
schránka, ktorá je urèená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických sluieb a vzor dohody o doruèovaní písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré
nebudú podpísané zaruèeným elektronickým podpisom, ustanoví správca dane, ktorým je obec, veobecne
záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle..
70. V § 99 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
71. V § 99 ods. 5 sa za slovom roka vypúa èiarka
a slová a ak ide o daòovníka pod¾a § 85 ods. 1 písm. d),
pod¾a trvalého pobytu alebo sídla daòovníka a za tretiu vetu sa vkladá nová tvrtá veta, ktorá znie: Ak
vznikne daòová povinnos v priebehu zdaòovacieho obdobia, správu dane z motorových vozidiel vykonáva daòový úrad miestne prísluný ku dòu vzniku daòovej
povinnosti..
72. Poznámka pod èiarou k odkazu 46b znie:

46b) § 7 ods. 3 a 4 zákona è. 563/2009 Z. z..

(3) Pri pouití daòového preplatku miestnej dane
a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej
èasti miestnej dane pod¾a § 34a ods. 3, § 64a ods. 3
a § 99h a pomernej èasti poplatku pod¾a § 82 sa ustanovenie odseku 2 pouije rovnako.

73. V § 99 odsek 7 znie:
(7) Pri zmene miestnej príslunosti sa na úèely vrátenia daòového preplatku na dani z motorových vozidiel, vymáhania daòového nedoplatku na dani z motorových vozidiel a vyrubenia úroku z omekania na dani
z motorových vozidiel povauje za správcu dane ten daòový úrad, u ktorého preplatok na dani z motorových
vozidiel alebo nedoplatok na dani z motorových vozidiel
vznikol. Pri zmene miestnej príslunosti je na uloenie
pokuty prísluný ten správca dane, ktorému malo by
daòové priznanie podané..

(4) Ak nemono poui neoznaèenú platbu pod¾a odseku 2 alebo postup pod¾a odseku 3, správca dane vráti

74. Za § 99 sa vkladajú § 99a a 99h, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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§ 99a
Priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
(1) Priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daòovník povinný poda príslunému
správcovi dane do 31. januára toho zdaòovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daòová povinnos k týmto
daniam alebo niektorej z nich pod¾a stavu k 1. januáru
zdaòovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú
inak. Daòovník nie je povinný poda priznanie k dani
z nehnute¾ností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. a) a b).
(2) Ak vznikne daòová povinnos k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaòovacieho obdobia, daòovník je povinný poda priznanie k tej dani, ku ktorej
vznikla daòová povinnos, najneskôr do 30 dní odo dòa
vzniku tejto daòovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaòovacieho obdobia daòovník
nadobudne nehnute¾nos vydraením, je povinný
poda priznanie k dani z nehnute¾ností do 30 dní od
vzniku daòovej povinnosti.
§ 99b
Èiastkové priznanie
(1) Ak daòovník podal priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje pod¾a § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo uívate¾om ïalej nehnute¾nosti alebo dôjde k zmene druhu
alebo výmery pozemku, úèelu vyuitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo uívanie nehnute¾ností, je povinný
poda èiastkové priznanie k dani z nehnute¾ností príslunému správcovi dane v lehote pod¾a § 99a ods. 1.
(2) Ak daòovník podal priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje pod¾a § 99a a daòová povinnos k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaòovacieho obdobia, je povinný poda èiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daòová povinnos, príslunému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku alebo zániku daòovej
povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaòovacieho obdobia daòovník
nadobudne nehnute¾nos vydraením a u podal priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pod¾a § 99a, je povinný poda èiastkové priznanie
k dani z nehnute¾ností do 30 dní odo dòa vzniku daòovej povinnosti príslunému správcovi dane.
(4) V èiastkovom priznaní je daòovník povinný uvies
len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani
z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné auto-
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maty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane
èiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej
z nich.
§ 99c
Opravné priznanie a dodatoèné priznanie
(1) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania
k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo èiastkového priznania k týmto
daniam alebo niektorej z nich môe daòovník poda
opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce
posledné podané opravné priznanie, prièom na podané
priznanie alebo èiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
(2) Daòovník je povinný poda dodatoèné priznanie,
ak zistí, e v priznaní k dani z nehnute¾ností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v èiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do
tyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnos poda priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo èiastkové
priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.
§ 99d
Spoloèné ustanovenie k § 99a a 99c
(1) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb
(§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, èiastkové
priznanie, opravné priznanie alebo dodatoèné priznanie k dani z nehnute¾ností podá kadý spoluvlastník do
výky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, prísluné priznanie podá zástupca,
ktorého dohodou urèili spoluvlastníci, prièom túto
skutoènos vyznaèí v príslunom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov, prísluné priznanie podáva jeden z manelov.
(2) Daòovník je povinný v príslunom priznaní uvies
vetky skutoènosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak
prísluné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou
urèili spoluvlastníci, zníenie dane alebo oslobodenie
od dane sa pri vyrubení dane zoh¾adní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spåòa podmienku na zníenie dane alebo
oslobodenie od dane.
(3) V priznaní k dani z nehnute¾ností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno,
priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné èíslo,
ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je
podnikate¾om, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikaèné èíslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné
vyplni vetky údaje pod¾a priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje
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pod¾a tohto odseku sú chránené pod¾a osobitného
predpisu.22)
(4) Priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlaèive, ktorého vzor ustanoví
Ministerstvo financií Slovenskej republiky veobecne
záväzným právnym predpisom. V tomto tlaèive daòovník oznaèí druh priznania, ktorým je èiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatoèné priznanie.
(5) Na prísluné priznanie sa vzahujú ustanovenia
tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu47)
vzahujúce sa na daòové priznanie. Priznanie k dani
z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pod¾a § 99a
a èiastkové priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje pod¾a § 99b sa povauje za daòové priznanie, opravné priznanie k dani z nehnute¾ností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje pod¾a § 99c ods. 1 sa povauje za opravné daòové priznanie a dodatoèné priznanie k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
pod¾a § 99c ods. 2 sa povauje za dodatoèné daòové priznanie pod¾a osobitného predpisu.47)
§ 99e
Vyrubenie dane z nehnute¾ností, dane za psa,
dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje
(1) Daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò za predajné
automaty a daò za nevýherné hracie prístroje vyrubuje
správca dane kadoroène pod¾a stavu k 1. januáru prísluného zdaòovacieho obdobia na celé zdaòovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 a 4, 6 a 7 neustanovujú inak.
(2) Pri nadobudnutí nehnute¾ností vydraením
správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú èas dane
z nehnute¾ností vydraite¾ovi, zaèínajúc mesiacom,
v ktorom vznikla daòová povinnos, a do konca prísluného zdaòovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daò vlastníkovi draenej nehnute¾nosti na prísluné zdaòovacie obdobie pod¾a stavu k 1. januáru,
vyrubí rozhodnutím pomernú èas dane z nehnute¾ností do konca mesiaca, v ktorom sa vydraite¾ stal
vlastníkom nehnute¾nosti.
(3) Ak vznikne v priebehu zdaòovacieho obdobia daòová povinnos k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca
dane vyrubí pomernú èas dane rozhodnutím, zaèínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daòová povinnos, a
do konca prísluného zdaòovacieho obdobia.
(4) Ak správca dane nevyrubil daò za psa, daò za predajné automaty a daò za nevýherné hracie prístroje
pod¾a odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaòovacieho obdobia zanikla daòová povinnos, správca dane
vyrubí rozhodnutím pomernú èas dane do zániku daòovej povinnosti pod¾a § 26, 48, 56.
(5) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí
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daò z nehnute¾ností rozhodnutím zástupcovi, ktorý
podal prísluné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manelov tomu z manelov, ktorý podal prísluné priznanie.
(6) Správca dane na základe dodatoèného priznania
a dodatoèného èiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnute¾ností, dane za psa, dane
za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaòovacie obdobie, ktorého sa dodatoèné
priznanie týka, a tie na nasledujúce zdaòovacie obdobia, v ktorých boli daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò
za predajné automaty a daò za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej
z nich a èiastkového priznania k týmto daniam alebo
niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaòovacie obdobia dodatoèné priznanie vzahuje.
(7) Ak daòovník podal dodatoèné priznanie na zdaòovacie obdobie, na ktoré u podal priznanie k dani
z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a èiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daò z nehnute¾ností, daò za psa,
daò za predajné automaty a daò za nevýherné hracie
prístroje ete neboli vyrubené na základe podaného
priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a èiastkového priznania
k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaòovacie
obdobie, správca dane vyrubí daò z nehnute¾ností, daò
za psa, daò za predajné automaty a daò za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím
na dodatoèné priznanie.
(8) Vèas podané odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a
odseku 1 má odkladný úèinok v tej èasti výroku, ktorá
bola odvolaním napadnutá; právoplatnos ostatných
výrokov nie je dotknutá.
§ 99f
Zánik práva vyrubi daò
Ak daòovník v ïalích zdaòovacích obdobiach nie je
povinný poda na zdaòovacie obdobie priznanie k dani
z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a èiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaòovacie
obdobie daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò za predajné automaty a daò za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnute¾ností, dane
za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné
hracie prístroje na toto zdaòovacie obdobie zaniká po
uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali
vyrubi daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò za predajné automaty a daò za nevýherné hracie prístroje.
§ 99g
Splatnos a platenie dane v splátkach
(1) Vyrubená daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò za
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predajné automaty a daò za nevýherné hracie prístroje
sú splatné do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane môe urèi platenie dane z nehnute¾ností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach.
Splátky dane sú splatné v lehotách urèených správcom
dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daò.
§ 99h
Vrátenie pomernej èasti dane
Správca dane vráti pomernú èas dane z nehnute¾ností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane
za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace
zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej èasti dane za psa, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daòovník nepodá èiastkové priznanie
k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote pod¾a
§ 99b ods. 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) Zákon è. 563/2009 Z. z..

75. V § 100 ods. 1 sa slová sankèného úroku nahrádzajú slovami úroku z omekania.
76. V § 100 odsek 2 znie:
(2) Výnos dane pod¾a § 2 ods. 3 vrátane výnosu pokuty a úroku z omekania vzahujúcich sa k tejto dani
a zaplatený preddavok na daò je príjmom rozpoètu vyieho územného celku, v ktorého územnom obvode je
sídlo správcu dane. Správca dane poukáe tieto výnosy
za kalendárny mesiac vyiemu územnému celku do 15
dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca..
77. § 102 vrátane nadpisu znie:
§ 102
Postup pri správe miestnych daní a poplatku
Na správu miestnych daní a poplatku sa vzahuje
osobitný predpis,47) ak tento zákon v § 28, 34a, 35, 41,
42, 50, 58, 64a, 65, 72, 73, 75, 82, 90, 91, 93, 98a, 98b,
99, 99a a 99h neustanovuje inak..
78. V § 104 sa vypúa odsek 8.
Doterajie odseky 9 a 13 sa oznaèujú ako odseky 8
a 12.
79. Za § 104e sa vkladá § 104f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 104f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. decembra 2012
(1) Ak daòová povinnos k miestnym daniam pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnos k poplatku a oznamovacia povinnos okrem oznamovacej
povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty
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a k dani za nevýherné hracie prístroje a ohlasovacia povinnos k poplatku vznikne do 31. decembra 2012,
postupuje sa pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2012.
(2) Daòovník, ktorý podal daòové priznanie k dani
z nehnute¾ností pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2012, podá èiastkové priznanie k dani z nehnute¾ností do 31. januára prísluného zdaòovacieho obdobia pri vzniku daòovej povinnosti k ïalej
nehnute¾nosti alebo zániku daòovej povinnosti.
(3) Ak je najvyia sadzba dane zo stavieb väèia ako
10-násobok najniej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane pod¾a predpisov úèinných do 30.
novembra 2012, správca dane pri kadej ïalej zmene
sadzby dane v nasledujúcich zdaòovacích obdobiach
zníi tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníi, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená
v § 12 ods. 1.
(4) Ak je najvyia sadzba dane z bytov väèia ako
10-násobok najniej sadzby dane z bytov ustanovenej
správcom dane pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2012, správca dane pri kadej ïalej zmene
sadzby dane v nasledujúcich zdaòovacích obdobiach
zníi tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníi, uplatní sa sadzba dane z bytov ustanovená v § 16
ods. 1.
(5) Daòovník, ktorý bol povinný oznámi vznik daòovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a podal
oznámenie pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra
2012 a vznikne alebo zanikne mu daòová povinnos
k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra
2012, je povinný poda èiastkové priznanie k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich pod¾a § 99b.
(6) Daòovník, ktorý bol povinný oznámi vznik daòovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a túto povinnos nesplnil pod¾a predpisov úèinných do 30.
novembra 2012, je povinný poda priznanie k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich pod¾a § 99a alebo
èiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej
z nich pod¾a § 99b.
(7) Daòovníkovi, ktorý bol povinný plati daò za psa
pod¾a § 27 ods. 3, daò za predajné automaty pod¾a § 49
ods. 3 a daò za nevýherné hracie prístroje pod¾a § 57
ods. 3 bez vyrubenia do 31. januára prísluného zdaòovacieho obdobia pod¾a predpisu úèinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daò rozhodnutím
prvýkrát pod¾a predpisu úèinného od 1. decembra
2012 na zdaòovacie obdobie roku 2013.
(8) Ak obec nevyrubovala poplatok pod¾a predpisov
úèinných do 30. novembra 2012, vyrubí poplatok rozhodnutím prvýkrát pod¾a predpisu úèinného od 1. decembra 2012 na zdaòovacie obdobie roku 2013..
80. V nadpise prílohy è. 1 sa slovo trávnych nahrádza slovom trávnatých.
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81. Príloha è. 2 znie:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 582/2004 Z. z.
v znení zákona è. 460/2011 Z. z.

Obec s poètom obyvate¾ov
k 1. januáru
prísluného zdaòovacieho obdobia

Záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy
(v eurách/m2)

Stavebné
pozemky
(v eurách/m2)

1,32
1,85
2,12
2,65
3,31
4,64
5,31
5,97

13,27
18,58
21,24
26,55
33,19
46,47
53,11
59,74

do 1 000 obyvate¾ov
od 1 001 do 6 000 obyvate¾ov
od 6 001 do 10 000 obyvate¾ov
od 10 001 do 25 000 obyvate¾ov
nad 25 000 obyvate¾ov
obce, ktoré sú sídlom okresu
obce, ktoré sú sídlom kraja
Bratislava

Èl. II

okrem èl. I bodu 65, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2012

Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.

.

Èiastka 141

Zbierka zákonov è. 461/2011

Strana 3813

461
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2011,
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej èasti
Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 27 ods. 1 zákona
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov
nariaïuje:

§1
Záväzná èas Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 sa mení a dopåòa takto:

1. V prílohe bod 2.2 znie:
2.2. Podporova rozvoj osídlenia vo východnej èasti republiky s dominantným postavením koicko-preovskej aglomerácie s nadväznosou na michalovsko-vranovsko-humenské aisko osídlenia a popradsko  spiskonovoveské aisko osídlenia a s previazaním na sídelnú sie v smere junoslovenskej rozvojovej osi..
2. V prílohe v bode 2.9. sa za slovo Preov vkladá èiarka a slová Trenèín, Trnava.
3. V prílohe v bode 2.10. sa za slovo Martin vkladá èiarka a slová Nové Zámky, za slovo Poprad, sa vkladá slovo
Zvolen a na konci sa vypúajú slová Trenèín, Trnava.
4. V prílohe v bode 2.11. sa vypúajú slová Nové Zámky, a slovo Zvolen, za slovo Prievidza sa vkladá èiarka
a slová Rimavská Sobota a na konci sa pripájajú slová Topo¾èany, Trebiov.
5. V prílohe v bode 2.12. sa vypúajú slová Rimavská Sobota,, slovo Topo¾èany, a slovo Trebiov, za slovo Brezno sa vkladá èiarka a slová Dolný Kubín, Galanta, za slovo Kemarok sa vkladá èiarka a slová Nové Mesto nad
Váhom, Pezinok, za slovo Roòava sa vkladá èiarka a slovo Senica a za slová Vranov nad Top¾ou sa na konci
pripájajú slová iar nad Hronom.
6. V prílohe v bode 2.13. sa vypúa slovo Galanta,, slová Nové Mesto nad Váhom,, slovo Pezinok,, slovo Senica,, slová iar nad Hronom, a slová ,Dolný Kubín, za slová Bánovce nad Bebravou sa vkladá èiarka a slová
Banská tiavnica, Detva, Dubnica nad Váhom, za slovo Hlohovec sa vkladá èiarka a slová Kysucké Nové Mesto, za slovo Malacky sa vkladá èiarka a slovo Myjava a za slovo Partizánske sa vkladá èiarka a slovo Senec.
7. V prílohe v bode 2.14. sa vypúajú slová Banská tiavnica,, slovo Detva,, slová Dubnica nad Váhom, Kysucké
Nové Mesto,, slovo Myjava,, slovo Senec,, slová Trenèianske Teplice, za slovo Bytèa sa vkladá èiarka a slovo
Fi¾akovo, za slovo Handlová sa vkladá èiarka a slová Hnúa, Holíè, za slovo Ilava sa vkladá èiarka a slová
Kolárovo, Krá¾ovský Chlmec, za slovo Kremnica sa vkladá èiarka a slovo Krupina, za slovo Modra sa vkladá
èiarka a slová Moldava nad Bodvou, za slovo Námestovo sa vkladá èiarka a slová Nová Baòa, Rajec, za slovo
Sabinov sa vkladá èiarka a slovo Seèovce, za slovo Stropkov sa vkladá èiarka a slovo Svit, za slovo amorín
sa vkladá èiarka a slovo ahy, za slovo túrovo sa vkladá èiarka a slová urany, Trstená a za slová Ve¾ký Krtí sa vkladá èiarka a slová Ve¾ký Meder, Vráble.
8. V prílohe v bode 2.15. sa vypúajú slová Fi¾akovo, Hnúa, Holíè,, slová Kolárovo, Krá¾ovský Chlmec,, slovo
Krupina,, slová Moldava nad Bodvou, Nová Baòa,, slovo Rajec,, slovo Seèovce, slová Svit, ahy, urany,,
slovo Trstená,, slová Ve¾ký Meder, Vráble, za slovo Dudince sa vkladá èiarka a slovo Giraltovce a za slovo
Torna¾a sa vkladá èiarka a slová Trenèianske Teplice, Turzovka.
9. V prílohe v bode 2.16. sa vypúajú slová Èierny Balog,, slovo Giraltovce,, slová Spiské Vlachy, a slovo Turzovka, za slovo Sliaè sa vkladá èiarka a slovo Smiany a za slová Svätý Jur sa vkladá èiarka a slová atín
 Stráe.
10. V prílohe v bode 2.17.3 sa na konci vety spojka a nahrádza èiarkou.
11. V prílohe sa za bod 2.20.6. sa vkladá nový bod 2.20.7., ktorý znie:
2.20.7. zlatomoravecké aisko osídlenia,.
Doterají bod 2.20.7 sa oznaèuje ako bod 2.20.8.
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12. V prílohe sa za bod 2.21.4. sa vkladá nový bod 2.21.5., ktorý znie:
2.21.5. krompaské aisko osídlenia,.
Doterajie body 2.21.5. a 2.21.18. sa oznaèujú ako body 2.21.6. a 2.21.19.
13. V prílohe v bode 2.27.4. sa za slová koicko-preovskú rozvojovú os: vkladajú slová hranica s Po¾skou republikou  Svidník .
14. V prílohe v bode 2.27.6 sa slová (návrh v úseku Banská Bystrica - Martin) nahrádzajú slovami v úseku Banská
Bystrica  Turèianske Teplice ako komunikaèno-sídelnú os.
15. V prílohe v bode 2.27.8. sa na konci vety vypúajú slová (návrh vo výh¾ade).
16. V prílohe v bode 2. sa bod 2.27. dopåòa bodom 2.27.10., ktorý znie:
2.27.10. lyskú rozvojovú os: Belua  Púchov  Lysá pod Makytou  hranica s Èeskou republikou..
17. V prílohe v bode 2.28.1. sa slovo itnoostrovnú nahrádza slovami itnoostrovno-dunajskú a na konci sa za slovami Dunajská Streda pripájajú slová  Komárno  túrovo.
18. V prílohe v bode 2.28.4. sa slovo Tlmaèe nahrádza slovami Hronský Beòadik.
19. V prílohe v bode 2.28.5. sa pred slová Nové Zámky vkladajú slová Dunajská Streda a slová (návrh vo výh¾ade) sa
nahrádzajú slovami v úsekoch Dunajská Streda  Nové Zámky, eliezovce  Dudince ako komunikaèno-sídelnú os.
20. V prílohe bod 2.28.9. znie:
2.28.9. kemarsko-toryskú rozvojovú os: Poprad  Kemarok  Stará ¼ubovòa  Sabinov  Preov,.
21. V prílohe sa vypúa bod 2.28.10.
Doterajie body 2.28.11. a 2.28.12. sa oznaèujú ako body 2.28.10. a 2.28.11.
22. V prílohe v bode 2.28.10. sa vypúajú slová s odboèkou na.
23. V prílohe v bode 2. sa bod 2.28. dopåòa bodmi 2.28.12. a 2.28.13., ktoré znejú:
2.28.12. hornádsku rozvojovú os: Spiský tvrtok  Spiská Nová Ves  Krompachy  Koice (v úseku Gelnica
 Koice ako komunikaèno-sídelnú os),
2.28.13. skalianskú rozvojovú os: Svrèinovec  Èierne  Skalité  hranica s Po¾skou republikou..
24. V prílohe body 2.29.1. a 2.29.26. znejú:
2.29.1. záhorsko-trnavskú rozvojovú os: hranica s Èeskou republikou  Holíè  Senica  Trnava,
2.29.2. dolnomoravskú rozvojovú os: Kúty  Holíè  Skalica  hranica s Èeskou republikou,
2.29.3. malokarpatskú rozvojovú os: Modra  Smolenice  Chtelnica  Vrbové,
2.29.4. pieansko-topo¾èiansku rozvojovú os: Vrbové  Pieany  Topo¾èany,
2.29.5. myjavskú rozvojovú os: Senica  Myjava  Stará Turá  Nové Mesto nad Váhom,
2.29.6. podunajskú rozvojovú os: Senec  Galanta  Nové Zámky,
2.29.7. dudvásko-dunajskú rozvojovú os: Galanta  Dunajská Streda,
2.29.8. kremnicko-turèiansku rozvojovú os: iar nad Hronom  Kremnica  Turèianske Teplice,
2.29.9. hornonitriansko-turèiansku rozvojovú os: Prievidza  Turèianske Teplice (v úseku Nitrianske Pravno
 Turèianske Teplice ako komunikaèno-sídelnú os),
2.29.10. kysuckú rozvojovú os: Èadca  Turzovka  Makov,
2.29.11. kysucko-oravskú rozvojovú os: Krásno nad Kysucou  Nová Bystrica  Námestovo  Tvrdoín  Trstená  Suchá Hora  hranice s Po¾skou republikou (v úseku Krásno nad Kysucou  Nová Bystrica
 Oravská Lesná ako komunikaèno-sídelnú os),
2.29.12. kra¾oviansku rozvojovú os: Kra¾ovany  Dolný Kubín,
2.29.13. polhoranskú rozvojovú os: Námestovo  Oravská Polhora  hranica s Po¾skou republikou,
2.29.14. ilinskú rozvojovú os: ilina  Varín  Terchová,
2.29.15. rajeckú rozvojovú os: ilina  Rajec,
2.29.16. starohorskú rozvojovú os: Banská Bystrica  Staré Hory,
2.29.17. ariskú rozvojovú os: Preov  Bardejov  hranica s Po¾skou republikou,
2.29.18. ¾ubovniansko-svidnícku rozvojovú os: Stará ¼ubovòa  Bardejov  Svidník,
2.29.19. zamagurskú rozvojovú os: Stará ¼ubovòa  Spiská Stará Ves,
2.29.20. laboreckú rozvojovú os: Svidník  Stropkov  Medzilaborce  hranica s Po¾skou republikou/Humenné,
2.29.21. zemplínsku rozvojovú os: Koice  Slovenské Nové Mesto  Krá¾ovský Chlmec  Èierna nad Tisou,
2.29.22. vranovsko-trebiovskú rozvojovú os: Vranov nad Top¾ou  Seèovce  Trebiov  Slovenské Nové Mesto  hranica s Maïarskou republikou,
2.29.23. horehronskú rozvojovú os: He¾pa  Vernár  Poprad,
2.29.24. roòavsko-dobinskú rozvojovú os: Roòava  Dobiná  Vernár,
2.29.25. muráòsku rozvojovú os: hranica s Maïarskou republikou  Torna¾a  Revúca  Tisovec,
2.29.26. rimavickú rozvojovú os: Rimavská Sobota  Hnúa  Tisovec  Brezno,.
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25. V prílohe v bode 2. sa bod 2.29. dopåòa bodmi 2.29.27. a 2.29.29., ktoré znejú:
2.29.27. cerovskú rozvojovú os: Fi¾akovo  Rimavská Sobota/Rimavská Seè  hranica s Maïarskou republikou/Torna¾a,
2.29.28. krupinskú rozvojovú os: Zvolen  Krupina  ahy  hranica s Maïarskou republikou (v úseku Krupina  ahy  hranica s Maïarskou republikou ako komunikaèno-sídelnú os),
2.29.29. juholaboreckú rozvojovú os: Michalovce  Ve¾ké Kapuany  Krá¾ovský Chlmec (v úseku Ve¾ké Kapuany  Krá¾ovský Chlmec ako komunikaèno-sídelnú os)..
26. V prílohe v bode 3.1. sa pred slová kultúrno-historických vkladá slovo prírodných, a na konci vety sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa slová prièom pri ich rozvoji zoh¾adni koordinovaný proces prepojenia sektorových
strategických a rozvojových dokumentov..
27. V prílohe v bode 3.3. sa za slová zoh¾adòova ich vkladajú slová ekonomické danosti,.
28. V prílohe bod 4.2.2. znie:
4.2.2. pamiatkový fond, ktorý tvoria pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a národné kultúrne pamiatky, ako aj ochranné pásma vetkých kategórií pamiatkového fondu,.
29. V prílohe bod 4.2.4. znie:
4.2.4. známe a predpokladané archeologické náleziská a archeologické nálezy,.
30. V prílohe sa vypúa bod 4.2.5.
Doterajie body 4.2.6. a 4.2.9. sa oznaèujú ako 4.2.5. a 4.2.8.
31. V prílohe v bode 4.2.5. sa vypúajú slová ako aj èasti rozptýleného osídlenia,.
32. V prílohe v bode 4. sa bod 4.2. dopåòa bodom 4.2.9., ktorý znie:
4.2.9. historické krajinné truktúry vrátane území s rozptýleným osídlením..
33. V prílohe v bode 4.3. sa pred slová kultúrne pamiatky vkladá slovo národné, vypúajú sa slová ako aj, za slovo rezervácie sa vkladá èiarka a na konci vety sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú tieto slová: ako aj objekty
vedené v evidenciách pamätihodností miest a obcí..
34. V prílohe v bode 5. sa v nadpise za slová prírodných zdrojov vkladá èiarka a slová nerastného bohatstva a starostlivosti o krajinu.
35. V prílohe v bode 5.2. druhá veta znie: V chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA
2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch prírodného dedièstva UNESCO, v NECONET, v biotopoch európskeho významu,
národného významu a v biotopoch druhov európskeho a národného významu zosúladi vyuívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cie¾om udrania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a èastí krajiny..
36. V prílohe bod 5.3. znie:
5.3. Repektova pri umiestòovaní èinností do územia hodnotovo-významové vlastnosti krajiny integrujúce
v sebe prírodné a kultúrne dedièstvo, nerastné bohatstvo, vrátane energetických surovín, zoh¾adòova ich
predpokladané vplyvy na ivotné prostredie, na charakteristický vzh¾ad krajiny a realizáciou vhodných opatrení dosiahnu odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, ako aj elimináciu neiaducich zmien v charakteristickom vzh¾ade krajiny..
37. V prílohe bod 5.9 znie:
5.9. Repektova kvalitnú po¾nohospodársku pôdu ako základný pilier potravinovej bezpeènosti tátu. Zabezpeèi ochranu najkvalitnejích a najprodukènejích po¾nohospodárskych pôd pred ich zástavbou u v rámci
územnoplánovacej èinnosti. Zabezpeèova ochranu pôdnych zdrojov vhodným a racionálnym vyuívaním
po¾nohospodárskej a lesnej krajiny a to aj s dôrazom na zamedzovanie erózie pôdy..
38. V prílohe bod 5.11. znie:
5.11. Zabezpeèi ochranu a racionálne vyuívanie prírodných zdrojov, nerastného bohatstva vrátane energetických surovín a obnovite¾ných zdrojov energie, eliminova nadmerné èerpanie neobnovite¾ných zdrojov, regulova vyuívanie obnovite¾ných zdrojov v súlade s mierou ich samoreprodukcie a revitalizova naruené prírodné zdroje, najmä tie, ktoré sú pokodené alebo znièené následkom klimatických zmien, ivelných pohrôm
a prírodných katastrof..
39. V prílohe sa bod 5. dopåòa bodmi 5.12. a 5.13., ktoré znejú:
5.12. Riei ochranu nerastného bohatstva a jeho racionálneho vyuívanie v súlade s organizáciou priestorového
usporiadania a funkèného vyuívania a s poiadavkami na ochranu prírody a krajiny.
5.13. Zabezpeèova trvalo ochranu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine smerujúcu k zachovaniu
a udraniu významných alebo charakteristických èàt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedièstva a prírodného usporiadania, alebo ¾udskej aktivity..
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40. V prílohe v bode 6.1. sa na konci pripájajú tieto slová: v súlade s platnými strategickými a programovými dokumentmi v oblasti regionálneho rozvoja.
41. V prílohe v bode 6.2. sa pred slovo územia vkladajú slová a modernizáciou a slová výkonnou komunikaènou
a technickou sa nahrádzajú slovom verejnou.
42. V prílohe v bode 6.4. sa na konci pripájajú slová: a zvyova vzdelanostnú úroveò a mobilitu pracovnej sily v regiónoch.
43. V prílohe bod 6.6. znie:
6.6. Zvyova kvalitu riadenia a koordinácie nástrojov regionálnej a územnoplánovacej politiky..
44. V prílohe sa bod 6. dopåòa bodom 6.7., ktorý znie:
6.7. Zvyova konkurencieschopnos a ekonomickú výkonnos regiónov rozvíjaním inovaèného potenciálu regiónov a efektívnejím vyuívaním existujúcich výrobných zdrojov..
45. V prílohe v bode 7.1. sa na konci pripája táto veta: V územnom rozvoji repektova zachovalé a prevádzkyschopné
závlahové sústavy a odvodòovacie kanálové siete a èerpacie stanice..
46. V prílohe v bode 7.4. sa pred slovo lesnou vkladajú slová po¾nohospodárskou a a slová lesného hospodárstva
sa nahrádzajú slovami hospodárenia na pôde.
47. V prílohe sa bod 7. dopåòa bodmi 7.6. a 7.7., ktoré znejú:
7.6. Repektova lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom rozvoji krajiny.
7.7. Zabezpeèi pri retrukturalizácii krajiny vrátane projektov pozemkových úprav podmienky pre uplatòovanie
zásad tvorby krajiny s repektovaním pecifických foriem osídlenia a historických krajinných truktúr v typickom charaktere po¾nohospodárskej krajiny..
48. V prílohe v bode 9.1. sa za slová medzinárodného záujmu vkladajú slová a ktoré z h¾adiska potenciálu patria
medzi aiskové formy na Slovensku a slová (kúpe¾ný, poznávací kultúrny, horský letný a zimný, tranzitný turizmus a po¾ovníctvo) sa nahrádzajú slovami vidiecky cestovný ruch a agroturistika, mestský a kultúrno-poznávací
cestovný ruch, zimný cestovný ruch a zimné porty, kúpe¾ný a zdravotný cestovný ruch, letná turistika a pobyty
pri vode.
49. V prílohe bod 9.7. znie:
9.7. Podporova rozvoj kúpe¾ných miest so zriadenými prírodnými lieèebnými kúpe¾mi alebo kúpe¾nými lieèebòami, za súèasného repektovania tvorby kúpe¾ného prostredia a ochrany kúpe¾ných území kúpe¾ných miest..
50. V prílohe bod 9.9. znie:
9.9. Na podporu rozvojových smerov turizmu vyuíva elezniènú a cestnú dopravu, rozvoj a prepájanie cyklotrás, ako aj budovanie príslunej technickej infratruktúry..
51. V prílohe bod 9.10. znie:
9.10. Zabezpeèova na územiach európskej sústavy chránených území a územiach národnej sústavy chránených
území funkcie spojené s rozvojom turizmu a rekreácie tak, aby nedochádzalo k zhoreniu stavu ochrany
týchto území a predmetu ich ochrany..
52. V prílohe v bode 10.2.1. sa slová Rozvíja zariadenia lieèebnej starostlivosti nahrádzajú slovami Rozvíja zdravotnícke zariadenia.
53. V prílohe bod 10.2.3. znie:
10.2.3. Rozíri kapacitu lieèební, hospicov a domov oetrovate¾skej starostlivosti v súlade s potrebami obyvate¾stva v regiónoch..
54. V prílohe bod 10.3 znie:
10.3. Sociálne veci.
55. V prílohe bod 10.3.1. znie:
10.3.1. Podporova rozvoj a dostupnos sociálnych sluieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych sluieb
v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych sluieb a potrebami obyvate¾ov v území a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately..
56. V prílohe bod 10.3.2. znie:
10.3.2. Vytvori podmienky pre postupné transformovanie ve¾kokapacitných zariadení sociálnych sluieb
na komunitne orientované formy sociálnych sluieb, spojené s modernizáciou a zvyovaním kvality
poskytovaných sluieb a ich efektívnym zabezpeèovaním a vytvori podmienky na pokraèovanie procesu transformácie a humanizácie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately..
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57. V prílohe bod 11. znie:
11. V oblasti rozvoja nadradeného dopravného vybavenia
11.1. Stabilizova základné zónovanie Slovenskej republiky v priestoroch
11.1.1. Bratislava,
11.1.2. juhozápadné Slovensko a dopravno-gravitaèné centrum Nitra/Trnava,
11.1.3. severozápadné Slovensko a dopravno-gravitaèné centrum ilina/Martin,
11.1.4. stredné Slovensko a dopravno-gravitaèné centrum Zvolen/Banská Bystrica,
11.1.5. východné Slovensko a dopravno-gravitaèné centrum Koice/Preov.
11.2. Repektova nadradené postavenie paneurópskych multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného
fóra (ïalej len ITF), ktorá je nástupníckou organizáciou Európskej konfederácie ministrov dopravy (CEMT)
a dopravných sietí TEN-T. V ich rámci repektova prioritnú pozíciu projektov európskeho záujmu:
11.2.1. elezniènej infratruktúry osi (Parí  trasburg  tuttgard  Viedeò) Bratislava, na území Slovenska alokovanej a plánovanej v rámci paneurópskeho multimodálneho koridoru è. V. vetva Va,
11.2.2. infratruktúry vnútrozemskej vodnej cesty Rýn  Mohan  Dunaj, na území Slovenska alokovanej
a plánovanej v rámci paneurópskeho multimodálneho koridoru è. VII.,
11.2.3. elezniènej infratruktúry osi (Gdansk  Varava  Katovice)  Brno/ilina  Bratislava  (Viedeò), na
území Slovenska alokovanej a plánovanej v rámci paneurópskych multimodálnych koridorov è. V.
vetva Va a VI,
11.2.4. cestnej infratruktúry osi (Gdansk  Varava  Katovice)  Brno/ilina  Bratislava  (Viedeò), na
území Slovenska alokovanej a plánovanej v rámci paneurópskych multimodálnych koridorov è. V.
vetva Va a VI.
11.3. Repektova dopravné siete a zariadenia TEN-T a európskych dohôd alokované a plánované v trasách paneurópskych multimodálnych koridorov ITF:
11.3.1. multimodálny koridor è. IV. (Berlín/Norimberg  Praha)  Kúty  Bratislava/Rusovce  (Budape
 Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovaný pre cesty siete TEN-T, (Berlín/Norimberg  Praha)
 Kúty  Bratislava  Nové Zámky  túrovo  (Budape  Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovaný
pre konvenèné trate elezniènej a kombinovanej dopravy siete TEN-T,
11.3.2. multimodálny koridor è. V. vetva Va. (Rakúsko)  Bratislava/Jarovce  ilina  Koice  Záhor/Èierna
nad Tisou  (Uhorod  ¼vov) lokalizovaný pre cesty, pre konvenèné trate elezniènej a kombinovanej
dopravy a pre vysokorýchlostnú elezniènú tra Bratislava  ilina,
11.3.3. multimodálny koridor è. VI. (Gdansk  Varava  Katovice)  Skalité  Èadca  ilina/Hrièovské Podhradie/Dubná Skala lokalizovaný pre cesty, pre konvenèné trate elezniènej a kombinovanej dopravy sieti TEN-T a pre vysokorýchlostnú elezniènú tra Skalité  ilina,
11.3.4. multimodálny koridor è. VII. vodná cesta Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, Komárne a túrove,
11.3.5. hlavné eleznièné uzlové body a základné verejné terminály kombinovanej dopravy sieti TEN-T v Bratislave (multimodálne koridory è. IV. a V.  vetva Va), iline (multimodálne koridory è. V.  vetva Va,
VI.), Koiciach a Dobrej  ako náhrada za pôvodný terminál v Èiernej nad Tisou (multimodálny koridor è. V.  vetva Va),
11.3.6. letiská siete TEN-T pre medzinárodnú dopravu v Bratislave (multimodálne koridory è. IV. a V. vetva
Va), Koiciach a Poprade (multimodálny koridor è. V. vetva Va).
11.4. Repektova dopravnú infratruktúru alokovanú a plánovanú v trasách mimokoridorových ITF sieti konvenènej elezniènej a kombinovanej dopravy TEN-T
11.4.1. (Krakov)  Plaveè  Preov  Koice  Kechnec (Mikovec  Rumunsko), v úseku Koice  Kechnec
 (Mikovec),
11.4.2. Leopoldov  Galanta,
11.4.3. Nové Zámky  Komárno  (Komárom),
11.4.4. Púchov  Strelenka  (Olomouc),
11.4.5. Èadca  Svrèinovec  (Ostrava),
11.4.6. Nové Zámky/Palárikovo  Levice  Zvolen  Luèenec  Koice s hlavným eleznièným uzlovým bodom
vo Zvolene.
11.5. Repektova dopravnú infratruktúru alokovanú a schválenú v trasách mimokoridorovej ITF cestnej siete
TEN-T
11.5.1. Martin  Turèianske Teplice  áovské Podhradie  Zvolen  ahy  (Budape),
11.5.2. (Rzeszov)  Svidník  Preov  Koice  Milhos  (Mikovec  Rumunsko) (zároveò ako súèas výh¾adovej Via Carpatia Kaunas  Lublin  Rzesov  Svidník  Preov  Koice  Mikovec  Rumunsko  Ukrajina/Odesa).
11.6. Repektova dopravné siete a zariadenia TEN-T alokované a plánované v trasách pripravovaných multimodálnych koridorov a ich vetiev
11.6.1. prioritná os západ  východ (Norimberg/Dráïany  Praha  Olomouc)  Lysá pod Makytou  Púchov
 ilina  Koice  Záhor/Èierna nad Tisou  (Uhorod  ¼vov) lokalizovaná pre cesty a konvenèné eleznièné trate sieti TEN-T,
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11.6.2. prepojenie vetiev multimodálneho koridoru è. VI. a VI. vetva VI.b Èadca  Svrèinovec  (Ostrava), lokalizované pre cesty a konvenèné eleznièné trate sieti TEN-T,
11.6.3. prepojenie vetiev multimodálneho koridoru è. V. vetva V.a Koice  Milhos/Kechnec  (Mikovec), lokalizované pre cesty a konvenèné eleznièné trate sieti TEN-T.
Repektova dopravnú infratruktúru zaradenú pod¾a európskych dohôd (AGR) koridory ciest
11.7.1. E 50 (Brest  Parí  Norimberg  Praha  Brno)  Drietoma  Trenèín  ilina  Preov  Koice  Vyné
Nemecké  (Uhorod  Dnepropetrovsk  Machaèkala),
11.7.2. E 65 (Malmö  tetín  Praha  Brno  Bøeclav)  Bratislava  (Rajka  Záhreb  Split  Tripoli  Chania),
11.7.3. E 75 (Vardo  Helsinki  Gdansk  Katovice  Èeský Tìín)  ilina  Bratislava  (Gyõr  Budape
 Belehrad  Skopje  Solún  Atény  Sitia),
11.7.4. E 58 (Viedeò)  Bratislava  Zvolen  Koice  Vyné Nemecké  (Uhorod  Kiinev  Odesa  Cherson
 Rostov na Done),
11.7.5. E 71 Koice  Milhos  (Mikovec  Budape  Záhreb  Split),
11.7.6. E 77 (Pskov  Riga  Gdansk  Varava  Krakov)  Trstená  Ruomberok  Banská Bystrica  Zvolen
 ahy  (Budape),
11.7.7. E 371 (Radom  Rzeszov  Barvinek)  Vyný Komárnik  Svidník  Preov,
11.7.8. E 442 (Karlove Vary  Teplice  Hradec Králové  Olomouc)  Makov  Bytèa  ilina,
11.7.9. E 571 Bratislava  Zvolen  Koice,
11.7.10. E 572 Trenèín  iar nad Hronom,
11.7.11. E 575 Bratislava  Dunajská Streda  Medveïov  (Vámosszabadi  Gyõr).
Repektova dopravnú infratruktúru navrhovanú ako upravená existujúca alebo výh¾adová súèas medzinárodných cestných sietí
11.8.1. (Hodonín)  Holíè  Senica  Trnava,
11.8.2. (Kittsee)  Bratislava/(Jarovce)  Rovinka  Ivanka pri Dunaji sever  Bratislava/Raèa  Marianka
 Stupava juh  (Marchegg),
11.8.3. Luèenec  iatorská Bukovinka  (Salgótarján  Hatvan E71),
11.8.4. Lipníky  Vranov nad Top¾ou  Humenné  Michalovce,
11.8.5. Lysá pod Makytou  Púchov  Belua,
11.9.6. Nitra  Nové Zámky  Komárno.
Repektova dopravnú infratruktúru zaradenú pod¾a európskych dohôd (AGC, AGTC) koridory konvenèných tratí a zariadenia elezniènej a kombinovanej dopravy
11.9.1. trate E 40, C  E 40 (Le Havre  Parí  Norimberg  Praha  Hranice na Morave  Ostrava)  Èadca  ilina  Koice  Èierna nad Tisou  (Èop), (Hranice na Morave)  Lúky pod Makytou  Púchov,
11.9.2. trate E 52, C  E 52 (Viedeò  Marchegg)  Bratislava  Galanta  Nové Zámky  túrovo  (Szob  Budape  Nyíregyháza),
11.9.3. trate E 61, C  E 61 (tokholm  Berlín  Praha  Lanhot)  Kúty  Bratislava/Rusovce  (Hegyeshalom), Bratislava  Nové Zámky  Komárno  (Komárom  Budape),
11.9.4. tra E 63 (Viedeò  Kittsee)  Bratislava  Leopoldov  ilina, Galanta  Leopoldov, C  E 63 (Viedeò
 Kittsee)  Bratislava  Leopoldov  ilina  Èadca  Skalité  (Czechowice-Dzedzice), Galanta  Leopoldov,
11.9.5. tra C 30/1 (Krakov  Muszyna)  Plaveè  Preov  Koice  Kechnec  (Hidasnémeti  Mikovec),
11.9.6. základné verejné terminály kombinovanej dopravy medzinárodného významu v Bratislave, iline,
Koiciach a Dobrej (ako náhrada za terminál v Èiernej nad Tisou, terminál typu Hub v Leopoldove,
11.9.7. hranièné eleznièné stanice s významom pre medzinárodnú kombinovanú dopravu Èadca, Lúky pod
Makytou, Kúty, Èierna nad Tisou, Komárno, túrovo.
Repektova dopravnú infratruktúru navrhnutú na zaradenie do európskych dohôd (AGC, AGTC) koridory
tratí a zariadenia elezniènej a kombinovanej dopravy
11.10.1. tra Bratislava/Nové Mesto  Letisko M. R. tefánika,
11.10.2. tra Letisko M. R. tefánika  Bratislava/Ústredná nákladná stanica (ÚNS),
11.10.3. tra Bratislava/Predmestie  Bratislava/Filiálka  Bratislava/Petralka,
11.10.4. tra Bratislava/Filiálka  Bratislava/Nové Mesto,
11.10.5. tra Letisko M. R. tefánika  Bernolákovo, výh¾ad,
11.10.6. tra Letisko M. R. tefánika  Bratislava/Vajnory, výh¾ad,
11.10.7. tra kombinovanej dopravy Palárikovo/Nové Zámky  Zvolen  Koice,
11.10.8. základné verejné terminály kombinovanej dopravy v Leopoldove a Zvolene  Budèi.
Repektova dopravnú infratruktúru zaradenú pod¾a kritérií medzinárodných leteckých organizácií  letiská hlavnej siete pre medzinárodnú dopravu (zoradené pod¾a abecedy)
11.11.1. Bratislava/Letisko M. R. tefánika,
11.11.2. Koice,
11.11.3. Pieany,
11.11.4. Poprad,
11.11.5. Sliaè,
11.11.6. ilina.
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11.12. Repektova dopravnú infratruktúru plánovanú pod¾a kritérií medzinárodných leteckých organizácií  potenciálne letiská hlavnej siete pre medzinárodnú dopravu
11.12.1. Luèenec,
11.12.2. Svidník.
11.13. Repektova dopravnú infratruktúru zaradenú pod¾a európskych dohôd AGN Európska dohoda o hlavných
vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu, existujúce aj plánované a Protokolu k Dohode
AGTC o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách k európskej dohode o najdôleitejích trasách medzinárodnej kombinovanej doprave a súvisiaci objektoch z roku 1991
11.13.1. E 80, C  E 80 rieka Dunaj s verejnými prístavmi a terminálmi kombinovanej dopravy v prístavoch
P 80  38, C  P 80  38 Bratislava, P 80  40, C  P 80  40 Komárno, P 80  41, C  P 80  41 túrovo,
11.13.2. E 81, C  E 81 koridor rieky Váh od ústia do Dunaja po ilinu a koridor spojenia riek E 81 Váh  E 30
Odra s verejnými prístavmi v prístavoch P 81  01 Komárno, P 81  04 Hlohovec, P 81  05 Pieany,
P 81  06 Nové Mesto nad Váhom, P 81  07 Trenèín, P 81  08 Dubnica nad Váhom, P 81  09 Púchov, P 81  10 Povaská Bystrica, P 81  11 ilina a P 81  12 Èadca a terminálmi kombinovanej dopravy v prístavoch P81  03, C81  01 Sereï, P81  02, C81  02 a¾a,
11.13.3. E 20, E 30, C  20, C  E 30 koridor rieky Morava na území Slovenska, ako súèas prepojenia vodných ciest Dunaj  Odra  Labe.
11.14. Repektova hlavnú dopravnú infratruktúru pre medzinárodnú turistickú dopravu  vodné cesty
11.14.1 Baov kanál v úseku (Prístav Sudomìøice)  Prístav Skalica  rieka Morava  (Prístav Rohatec).
11.15. Repektova dopravnú infratruktúru celotátnej úrovne  koridory ciest
11.15.1. Bratislava  Dunajská Streda  Nové Zámky  Ve¾ký Krtí  Luèenec (s existujúcimi a plánovanými
komunikáciami),
11.15.2. Ve¾ký Meder  Komárno,
11.15.3. Nitra  Topo¾èany  Partizánske  Prievidza  Nitrianske Pravno  Turèianske Teplice, s vetvami Topo¾èany  Chynorany  Bánovce nad Bebravou, Nitra  Hlohovec  Leopoldov,
11.15.4. (Vsetín)  Makov  Èadca  Krásno nad Kysucou  Nová Bystrica  Oravská Lesná  Námestovo  Trstená  Suchá Hora  (Chocholov) Po¾ská republika s pokraèovaním (Stromovce Vyne)  Spiská Stará Ves  Stará ¼ubovòa  ¼ubotín  Tarnov  Bardejov  Svidník,
11.15.5. Turèianske Teplice  Banská Bystrica  Brezno  Vernár,
11.15.6. Poprad  Spiská Belá  Stará ¼ubovòa  Mníek nad Popradom  (Piwniczna),
11.15.7. ¼ubotín  Sabinov  Preov,
11.15.8. Humenné  Snina  Ub¾a  (Malyj Bereznyj),
11.15.9. Stropkov  Vranov nad Top¾ou  Trebiov  Slovenské Nové Mesto  Sátoraljaújhely/Krá¾ovský Chlmec  Èierna nad Tisou  (Solomonovo),
11.15.10. Ivanka pri Dunaji juh  Senec  Sládkovièovo  Sereï,
11.15.11. (Po¾ská republika)  Podspády/Javorina  Spiská Belá  Kemarok  Poprad  Vernár  Roòava,
11.15.12. Torna¾a  Krá¾  (Maïarská republika).
11.16. Repektova dopravnú infratruktúru nadregionálnej úrovne  koridory konvenèných eleznièných tratí
11.16.1. Bratislava  Dunajská Streda  Komárno,
11.16.2. (Stránice/Hodonín)  Skalica/Holíè nad Moravou  Kúty  Jablonica  Trnava  Sereï,
11.16.3. urany  Nitra  Prievidza  Horná tubòa,
11.16.4. Kozárovce  Luianky  Zbehy  Leopoldov,
11.16.5. Chynorany  Trenèín,
11.16.6. irokorozchodná tra Maovce  Koice,
11.16.7. Bánovce nad Ondavou  Maovce,
11.16.8. Vrútky  Horná tubòa  Hronská Dúbrava,
11.16.9. Zvolen - ahy,
11.16.10. Fi¾akovo  Fi¾akovo t. hranica,
11.16.11. Zvolen  Banská Bystrica  Margecany,
11.16.12. Micha¾any/Výhybòa Èervený Dvor  Trebiov  Stráske  Humenné  Medzilaborce  (Lupków),
11.16.13. Preov  Vranov nad Top¾ou  Stráske.
11.17. Repektova dopravnú infratruktúru nadregionálnej úrovne  koridory ciest
11.17.1. (Hohenau an der March)  Moravský Svätý Ján  atín-Stráe Senica  Nové Mesto nad Váhom,
11.17.2. (Angern an der March)  Záhorská Ves  Malacky  atín-Stráe/Malacky  Pezinok  Senec  amorín,
11.17.3. Sládkovièovo  Galanta  a¾a  Nové Zámky  túrovo,
11.17.4. oporòa  a¾a,
11.17.5. Galanta  Dunajská Streda,
11.17.6. Komárno  túrovo,
11.17.7. Hronský Beòadik  Kalná nad Hronom  túrovo,
11.17.8. Nitra  Vráble  Kalná nad Hronom  Levice,
11.17.9. ilina  Rajec  Nitrianske Pravno,
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11.17.10. Kúty  Holíè  Skalica  (Sudomìøice),
11.17.11. (Ujsoly)  Novo  Zákamenné,
11.17.12. (Korbielow)  Oravská Polhora  Námestovo,
11.17.13. Ve¾ký Krtí  Slovenské Ïarmoty  (Balassagyarmat),
11.17.14. Liptovský Hrádok  Brezno  Tisovec  Rimavská Sobota,
11.17.15. Èervená Skala  Tisovec,
11.17.16. Spiský tvrtok  Spiská Nová Ves  Koice  Slanec  Zemplínske Jastrabie  Ve¾ké Kapuany,
11.17.17. Stropkov  Medzilaborce  (Lupków),
11.17.18. Humenné  Medzilaborce,
11.17.19. (Konieczna)  Becherov  Zborov  Bardejov  Kapuany,
11.17.20. Nové Mesto nad Váhom  Moravské Lieskové  (Strání  Brno),
11.17.21. (Bardejov)  Tarnov  Kurov  (Muszynka),
11.17.22. Bratislava  Pezinok  Trnava,
11.17.23. Levice  Bátovce  Banská tiavnica  Hronská Breznica  koridor AGR (R1).
11.18. Repektova dopravnú infratruktúru nadregionálnej úrovne  existujúce a potenciálne letiská pre medzinárodnú dopravu v Nitre, Prievidzi, Trenèíne, Ruomberku, Kamenici nad Cirochou a Preove.
11.19. Repektova infratruktúru vodnej dopravy nadregionálnej úrovne  koridor vodnej cesty Bodrog/Tisa v úseku Ladmovce  hranica Maïarskej republiky.
11.20. Proporcionálne podporova doplnkové postavenie dopravnej infratruktúry medzinárodného, celotátneho
a nadregionálneho významu, ktorá, spolu s paneurópskymi multimodálnymi koridormi ITF a sieami TEN-T,
vytvára nadradenú dopravnú sústavu Slovenskej republiky..
58. V prílohe v bode 12.1.6. sa na konci pripájajú slová a vodohospodárskych diel v súlade s racionálnym vyuívaním
vodohospodárskeho potenciálu.
59. V prílohe v bode 12. sa bod 12.1. dopåòa bodmi 12.1.11. a 12.1.12, ktoré znejú:
12.1.11. Prioritne podporova výstavbu kanalizácií s èistiaròami odpadových vôd v obciach leiacich
v ochranných pásmach prírodných lieèivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
12.1.12. Vodné hospodárstvo zamera na zadranie vody v povodiach. S týmto cie¾om zabezpeèi obnovu povodí tak, aby plnili funkciu zadriavania a postupného prepúania vody, zvlá pri mimoriadnych situáciách..
60. V prílohe bod 12.2.1. znie:
12.2.1. Zabezpeèi územné podmienky pre výstavbu nových zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla
a s tým súvisiacich stavieb, vrátane zabezpeèenia územnej prípravy, výstavbu a dobudovanie vnútrotátnych elektrických vedení a zariadení slúiacich na prenos elektrickej energie, výstavbu ïalích
medzinárodných prepojení v súvislosti s liberalizáciou energetiky a s otvorením trhov s elektrickou
energiou v súlade so Stratégiou energetickej bezpeènosti SR..
61. V prílohe v bode 12. sa za bod 12.2.1. vkladá nový bod 12.2.2., ktorý znie:
12.2.2. Pre rozvojové zámery zabezpeèenia vnútrotátnych a medzinárodných elektrických sietí a zariadení
repektova existujúce koridory vedení 220kV a 400kV a územnú rezervu pre navrhované siete
v existujúcich, èi novo navrhovaných koridoroch
12.2.2.1. koridor pre nové medzitátne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Stupava  tátna hranica Rakúsko,
12.2.2.2. koridor pre ïalie uvaované medzitátne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Podunajské Biskupice  Petralka III.  tátna hranica Rakúsko,
12.2.2.3. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Podunajské Biskupice  Gabèíkovo,
12.2.2.4. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Gabèíkovo  tátna hranica Maïarsko,
12.2.2.5. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v profile Gabèíkovo  Ve¾ký Ïur,
12.2.2.6. koridor pre slovensko-maïarského prepojenia vedeniami 2x400 kV Rimavská Sobota  Sajóivánka a 2x400 kV Moldava  Felsözsolca (Ve¾ké Kapuany  tátna hranica MR),
12.2.2.7. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Kriovany  Podunajské Biskupice, súbene
s jestvujúcim 400 kV vedením V439,
12.2.2.8. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v profile Bystrièany  Horná daòa,
12.2.2.9. koridor jestvujúceho vedenia VVN 220 kV V274 Kriovany  Bystrièany pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN,
12.2.2.10. koridor jestvujúceho vedenia VVN 220 kV V275 Bystrièany  Povaská Bystrica pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN,
12.2.2.11. koridor jestvujúceho vedenia VVN 220 kV V270 Povaská Bystrica  tátna hranica SR/ÈR
pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN,
12.2.2.12. koridor pre nové medzitátne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Varín  tátna hranica s Po¾skou republikou (Byczyna),
12.2.2.13. koridor pre zdvojenie jestvujúceho medzitátneho 400 kV vedenia ZVN V404 na vedenie
2x400 kV v profile Varín  tátna hranica ÈR (Noovice),
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12.2.2.14. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v súbehu s vedeniami V407 Liptovská Mara  Spiská Nová
Ves a V408 Spiská Nová Ves  Lemeany,
12.2.2.15. koridor jestvujúceho vedenia VVN 220 kV V273 Medzibrod  Lemeany, v úseku Liptovská Mara
 Lemeany pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN,
12.2.2.16. koridory nových 400 kV vedení ZVN v trase 2x400 kV Rimavská Sobota  PVE Ipe¾ a 2x400 kV PVE
Ipe¾  Medzibrod  Horná daòa,
12.2.2.17. koridor jestvujúceho vedenia VVN 2x220 kV V285/072 Lemeany  Vo¾a pre výstavbu nového
2x400 kV vedenia ZVN,
12.2.2.18. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Vo¾a  Ve¾ké Kapuany, v súbehu s vedením
V071/072 po kriovatku s vedením V409, odkia¾ je trasované v súbehu s V409,
12.2.2.19. koridor pre nové medzitátne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Ve¾ké Kapuany  tátna hranica
Ukrajina (Mukaèevo), v súbehu s vedením V440,
12.2.2.20. koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v súbehu s vedením V427 Rimavská Sobota  Moldava..
Doterajie body 12.2.2. a 12.2.7. sa oznaèujú ako body 12.2.3. a 12.2.8.
62. V prílohe v bode 12.2.3. sa za slovo Optimalizova vkladá slovo diverzifikované.
63. V prílohe v èasti Pouité skratky sa na konci slová TINA Transeuropean Infrastructure Needs Assessment
(Zhodnotenie potrieb dopravných infratruktúr) nahrádzajú slovami TEN-T Trans European Network for Transport (Transeurópska dopravná sie) a dopåòajú sa slová ZVN zvlá vysoké napätie a VVN ve¾mi vysoké napätie.
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64. V prílohe sa mapa aiská osídlenia nahrádza touto mapou:
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65. V prílohe sa mapa Terciárne centrá osídlenia a rozvojové osi nahrádza touto mapou:
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66. V prílohe sa mapa Nadradené dopravné vybavenie nahrádza touto mapou:

Èiastka 141

Èiastka 141

Zbierka zákonov è. 461/2011

§2
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 20. decembra 2011.

Iveta Radièová v. r.
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462
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program po¾nohospodárskych èinností
vo vyhlásených zranite¾ných oblastiach

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 81 ods. 4 zákona è. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program po¾nohospodárskych èinností vo vyhlásených zranite¾ných oblastiach sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 2 znie:
(2) V zranite¾ných oblastiach je zakázané aplikova
hnojivá s obsahom dusíka pod¾a odseku 1 od 15. novembra do 15. februára, prièom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60 kg.ha-1 je povolené od
1. februára, ak nie sú obmedzujúce pôdne a klimatické
podmienky, a to zamokrené alebo doèasne zamokrené
pôdy súvislou vrstvou vody, po¾nohospodárske pôdy zamrznuté do håbky 8 cm a viac alebo pôdy pokryté vrstvou
snehu nad 5 cm bez oh¾adu na kalendárne obmedzenia..
2. V § 4 ods. 2 v prvej vete sa slová è. 2 nahrádzajú
slovami è. 9 a na konci sa pripája táto veta: Potreba
skladovacích nádrí na mata¾ný hnoj, moèovku a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera je uvedená v prílohe
è. 2..
3. V § 5 ods. 2 v druhej vete sa slová je vhodné nahrádzajú slovami sa musia.
4. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Pri výbere
zariadenia pouitého na aplikáciu hnojív sa zoh¾adòuje
najmä tlak stroja na pôdu, terén, zrnitostné zloenie
pôdy a vlhkostný stav pôdy; pouité zariadenie musí za-

bezpeèi rovnomernos aplikácie zvolenej dávky hnojiva..
5. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Produkcia dusíka jedným zvieraom za rok je uvedená
v prílohe è. 7..
6. V § 6 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
7. V § 6 ods. 6 sa slová pod¾a odseku 6 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 5.
8. V § 6 odsek 7 znie:
(7) Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikova
a) v zónach 10 m od
1. brehovej èiary vodného toku,
2. zátopovej èiary vodnej nádre,
3. hranice ochranného pásma I. stupòa vodného
zdroja,
b) na pôdy, ak sú zamokrené, zamrznuté do håbky 8
cm a viac alebo pokryté vrstvou snehu nad 5 cm..
9. § 6 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Pouíva závlahovú vodu5) mono len v takom
rozsahu a mnostve, aby nedolo k zneèisteniu povrchových a podzemných vôd. Spôsob urèenia závlahovej dávky je uvedený v prílohe è. 8..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 9 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)..

10. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 199/2008 Z. z.

POTREBA SKLADOVACÍCH NÁDRÍ NA MATA¼NÝ HNOJ, MOÈOVKU A HNOJOVICU
NA JEDEN MESIAC PRE JEDNO ZVIERA
Kategória

Priemerná
ivá
hmotnos

Produkcia/deò
výkaly
moè

Potreba skladovacích nádrí na 1 mesiac pre jedno zviera v m3
odkanalizovaná mata¾
boxové
kotercové nepodstielané splakové
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
vody
z dojárne
mata¾ný hnoj moèovka
mata¾ný
mata¾ný
hnojovica
hnoj
hnoj

kg

kg

kg

650
105
250
440
550
360

34
5
13
22
28
19

21
3
8
14
17
11

1,24
0,21
0,5
0,83
1,03
0,72

0,48
0,06
0,15
0,26
0,32
0,21

180
180

2,4
4,5

6,4
9,9

0,18
0,34

14
30
75
120
100
200

0,4
0,7
1,6
2
1,9
3

0,9
1,8
2,1
2,5
2,4
6,5

0,03
0,06
0,09
0,11
0,11
0,22

Hovädzí dobytok

Krava mliekového typu
Te¾a do 6 mesiacov
Jalovica do 1 roka
Jalovica od 1 roka do 2 rokov
Jalovica nad 2 roky
Býk vo výkrme

1,45
0,24
0,57
0,98
1,20
0,85

1,75
0,27
0,68
1,15
1,43
1,00

1,51
0,22
0,57
0,98
1,23
0,82

0,16
0,22

0,31

0,46
0,53

0,03
0,03
0,05
0,07
0,06
0,16

0,05
0,09
0,13
0,16
0,16
0,31

0,09
0,12
0,15
0,18
0,17
0,39

0,031
0,057

0,15

Ošípané

Prasnica pripúaná a prasná
Prasnica vysokoprasná
a dojèiaca
Odstavèa
Oípaná v predvýkrme
Oípaná vo výkrme
Oípaná vo výkrme
Prasnièka a kanec v odchove
Kanec
Ovce

Bahnica s jahòaom 60 dní
Jahnièka a baran do 1 roka
Jahnièka a baran nad 1 rok
Baran

55
22
40
70

4,30
1,21
2,20
4,00

0,127
0,036
0,065
0,119

50
26
65

4,30
1,43
4,00

0,140
0,047
0,123

Kozy

Koza s kozièkou 40 dní
Kozièka a cap do 1 roka
Cap
Kone

24,0

16,0

Hydina

0,90

0,36
Podstielané
mašta¾ný
hnoj

Klietky
hnojovica

Klietky
sušený trus

0,005

0,0025

0,008

0,0041

Sliepka  nosnica

0,180

0,004

brojler

0,054

0,0015

Morka  plemenná
brojler
Kaèica  plemenná
brojler
Hus  plemenná

0,301
0,09
0,247
0,074
0,329

0,0078
0,0025
0,0031
0,001
0,0045
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Priemerná
ivá
hmotnos
kg

Produkcia/deò
výkaly
moè
kg

brojler

kg
0,099
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Potreba skladovacích nádrí na 1 mesiac pre jedno zviera v m3
odkanalizovaná mata¾
boxové
kotercové nepodstielané splakové
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
vody
z dojárne
mata¾ný hnoj moèovka
mata¾ný
mata¾ný
hnojovica
hnoj
hnoj
0,0015

Králiky

Klietky
mašta¾ný
hnoj

Králik chovný

0,25

0,0075

brojler

0,16

0,0046

.

11. Za prílohu è. 6 sa pripájajú prílohy è. 7 a 9,
ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 7
k vyhláke è. 199/2008 Z. z.

PRODUKCIA DUSÍKA JEDNÝM ZVIERAOM ZA ROK
Kategória

Priemerná
ivá
hmotnos
kg

výkaly
kg

Produkcia dusíka
moè
kg

spolu
kg

Produkcia disponibilného dusíka za rok (kg)
odkanalizovaná mata¾
boxové
kotercové
mata¾ný
mata¾ný
mata¾ný
moèovka
hnoj
hnoj
hnoj

650
105
250
440
550
360

56,00
8,24
21,41
36,23
46,12
31,29

42,27
6,04
16,10
28,18
34,22
22,14

98,27
14,27
37,52
64,42
80,34
53,44

55,63
9,59
22,43
37,63
46,40
32,57

26,63
3,80
10,15
17,75
21,56
13,95

180
180

4,39
5,12

14,05
21,74

18,45
26,86

8,59
12,64

14
30
75
100
200

0,73
1,28
2,93
3,48
5,49

1,98
3,95
4,61
5,27
14,27

2,71
5,23
7,54
8,75
19,76

1,44
2,62
4,17
4,82
9,40

nepodstielané
hnojovica

Hovädzí dobytok

Krava mliekového typu
Te¾a do 6 mesiacov
Jalovica do 1 roka
Jalovica od 1 roka do 2 rokov
Jalovica nad 2 roky
Býk vo výkrme

76,45
10,71
29,51
50,37
63,00
40,08

81,94
12,76
32,25
53,80
67,12
46,94

88,44
12,85
33,76
57,97
72,30
48,09

8,36
15,22

15,47
23,29

15,68
22,83

1,38
2,77
3,23
3,69
9,99

2,41
4,56
6,43
7,40
16,40

2,30
4,45
6,41
7,44
16,80

7,73
2,21
4,49

2,47

Ošípané

Prasnica pripúaná a prasná
Prasnica vysokoprasná
a dojèiaca
Odstavèa
Oípaná v predvýkrme
Oípaná vo výkrme
Prasnièka a kanec v odchove
Kanec
Ovce

Bahnica s jahòaom 60 dní
Jahnièka a baran do 1 roka
Jahnièka a baran nad 1 rok
Baran

55
22
40
70

9,76
2,75
4,99
9,08

3,95
7,22

50
26

9,76
2,75

7,73
2,21

Kozy

Koza s kozièkou 60 dní
Kozièka a cap do 1 roka
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Priemerná
ivá
hmotnos
kg

Cap

výkaly
kg

Produkcia dusíka
moè
kg

spolu
kg

24,16

4,99
54,90

65
30,74

Kone
Hydina

Sliepka  nosnica
brojler
Morka  plemenná
brojler
Kaèica  plemenná
brojler
Hus  plemenná
brojler

0,79
0,24
1,10
0,30
1,10
0,33
1,45
0,43

Králiky

Králik  chovný
brojler

0,55
0,35
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Produkcia disponibilného dusíka za rok (kg)
kotercové
odkanalizovaná mata¾
boxové
mata¾ný
mata¾ný
mata¾ný
moèovka
hnoj
hnoj
hnoj
4,16
31,92
15,22
Podstielané
Klietky
hnojovica
mata¾ný
hnoj
0,57
0,67
0,17
0,79
0,93
0,30
0,79
0,24
1,07
0,33
Klietky
mata¾ný
hnoj
0,40
0,25

nepodstielané
hnojovica

Klietky
suenie
trusu
0,55
0,77

Príloha è. 8
k vyhláke è. 199/2008 Z. z.

SPÔSOB URÈENIA ZÁVLAHOVEJ DÁVKY
Cie¾om zavlaovania je udra vlhkos pôdy medzi hydrolimitmi  bodom vädnutia a po¾nou vodnou kapacitou. Vlhkos vädnutia a po¾ná vodná kapacita závisia od druhu pôdy. ¼ahké pôdy (piesoènaté) majú nízku vlhkos vädnutia
a po¾nú vodnú kapacitu, stredne aké a aké pôdy (hlinité, ílovité) nadobúdajú väèie hodnoty vlhkosti vädnutia
a po¾nej vodnej kapacity.
Druh pôdy
Piesoènatá
Hlinitá
Ílovitá

Objemová hmotnos
[g/cm3 ]
1,5  1,7
1,2  1,4
1,4  1,6

Vlhkos vädnutia
[obj. %]
26
6  18
18  25

Po¾ná vodná kapacita
[obj. %]
15
30  40
30  35

Ak sa urèí vlhkos pôdy v koreòovej oblasti, mono pomocou uvedenej tabu¾ky zisti, èi je potrebné zavlai pôdny
profil tak, aby sa dosiahla vlhkos pôdy pribline rovná po¾nej vodnej kapacite. Obsah vody v pôde sa vypoèíta z hodnôt vlhkosti pôdy stanovenej vo viacerých vrstvách pôdneho profilu. Hrúbka koreòovej vrstvy pôdy, ktorú je potrebné
zavlaova, sa poèas rastu rastlín mení od 0,2 m do 1,5 m a závisí aj od druhu rastliny. Spravidla staèí zavlaova
vrchnú 30 cm vrstvu pôdy na zaèiatku vegetaèného obdobia, neskôr vrstvu pôdy do håbky 60 cm.
V hlinitej pôde sa stanovila vlhkos pôdy v 10 cm vrstvách:
Håbka [cm]
10
20
30

Vlhkos pôdy [% hm.]
12,6
14,3
18,1
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Håbka [cm]
40
50

Èiastka 141

Vlhkos pôdy [% hm.]
19,8
24,3

Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhèi pôdu do håbky 50 cm.
Výpoèet závlahovej dávky:
Vlhkos pôdy v hmotnostných % treba vynásobi objemovou hmotnosou pre hlinitú pôdu, napr. 1,3 g/cm3.
Håbka
[cm]
10
20
30
40
50

Vlhkos pôdy
[% obj.]
12,6 x 1,3 = 16,38
14,3 x 1,3 = 18,59
18,1 x 1,3 = 23,53
19,8 x 1,3 = 25,74
24,3 x 1,3 = 31,59

Obsah vody
[mm]
16,38
18,59
23,53
25,74
31,59

Obsah vody vo vrstve pôdy 0 a 50 cm: 16,38 + 18,59 + 23,53 + 25,74 + 31,59 = 115,83 mm.
Po¾ná vodná kapacita pre hlinitú pôdu: 35 obj. %, t. j. 35 mm vody v 10 cm vrstve pôdy.
Po¾ná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 a 50 cm: 35 x 5 = 175 mm.
Závlahová dávka:
175  115,83 = 59,17 mm ≈ 60 mm, t. j. 600 m3/ha.

Príloha è. 9
k vyhláke è. 199/2008 Z. z.

VÝPOÈET KAPACITY SKLADOVACEJ NÁDRE NA HNOJOVKU
Vzorec pre nezastreené hnojisko:
KH × VH × DS ⎛ UZ × 0,35 × PH × DS UZ × 0,8 × MP × DS ⎞
⎟ ×1,2
+⎜
+
1 200
12 000
12 000
⎠
⎝
Vzorec pre zastreené hnojisko s nezastreenou manipulaènou plochou:
KH × VH × DS UZ × 0,8 × MP × DS
+
× 1,2
1 200
12 000
kde:
KH  kapacita hnojiska v m3,
VH  výtok hnojovky z hnoja pri výke uskladneného hnoja v m
2 m  6 % pri dostatoènom podstielaní
9 % pri nedostatoènom podstielaní
3 m  9 % pri dostatoènom podstielaní
12 % pri nedostatoènom podstielaní
4 m  12 % pri dostatoènom podstielaní
15 % pri nedostatoènom podstielaní
5 m  15 % pri dostatoènom podstielaní
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18 % pri nedostatoènom podstielaní
6 m  18 % pri dostatoènom podstielaní
21 % pri nedostatoènom podstielaní,
DS  doba skladovania hnojovky v mesiacoch,
UZ  roèný úhrn zráok v mm
PH  plocha hnojiska m2
MP  manipulaèná plocha pri hnojisku v m2
1,2  20 % rezerva na návalové vody..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Zsolt Simon v. r.
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463
OPATRENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2011,
ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
pod¾a § 24 ods. 5 zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení zákona è. 475/2008 Z. z. ustanovuje:
§1
Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé
krajiny na diea na obdobie kolského roka 2011/2012
sú uvedené v prílohe.

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 469/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre
jednotlivé krajiny.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 463/2011 Z. z.

ZÁKLADNÉ SUMY VÝDAVKOV NA VZDELANIE PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Krajina
Belgicko
Èína
Dánsko
Francúzsko
Holandsko
Indonézia
Írsko
Japonsko
Luxembursko
Maïarsko
Monako
Nemecko
Rakúsko
Rumunsko
Ruská federácia
Spojené táty americké
panielsko
vajèiarsko
védsko
Taliansko
Ve¾ká Británia
Ostatné krajiny

Kód meny
EUR
USD
DKK
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
CHF
SEK
EUR
GBP
USD

Základná suma
8 115
22 579
59 616
5 765
9 149
22 579
8 949
1 220 169
8 115
22 579
5 765
10 270
9 216
22 579
22 579
22 579
8 743
16 753
82 923
10 936
13 094
10 848
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464
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos zo 7. decembra 2011 è. 11943-OL-2011, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 è. 09812/2008-OL o minimálnych poiadavkách na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie
è. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 è. 25118/2008-OL (oznámenie è. 576/2008 Z. z.), výnosu
z 10. augusta 2009 è. 16480/2009-OL (oznámenie è. 335/2009 Z. z.) a výnosu zo 6. apríla 2011 è. 00707-OL-2011
(oznámenie è. 124/2011 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia poiadavky na personálne zabezpeèenie pre ambulancie zubného lekára, poiadavky na
personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie pre mobilný hospic, poiadavky na personálne zabezpeèenie pre ústavné zariadenia na oddelení dlhodobo chorých a na oddelení urgentného príjmu a medzi ambulancie
vnútorného lekárstva sa dopåòa ambulancia paliatívnej medicíny.
Výnos nadobúda úèinnos 30. decembra 2011.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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465
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. novembra 2011
o vydaní strieborných zberate¾ských euromincí v nominálnej
hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenèín

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznamuje, e vydáva do obehu strieborné zberate¾ské euromince v nominálnej
hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie
Trenèín (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnos
je 33,63 g a priemer 40 mm. Pri razbe zberate¾skej
euromince je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazený Trenèiansky hrad doplnený fragmentom rímskeho nápisu zachovaného na trenèianskej hradnej skale

a siluetou hradieb. V spodnej èasti mincového
po¾a je umiestnený tátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopoèet 2012. Názov tátu
SLOVENSKO je v opise z¾ava doprava pod tátnym znakom. tylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany zberate¾skej euromince Karola Lièka KL sú pri jej
pravom okraji.
b) Na rube zberate¾skej euromince je vyobrazená pamiatková rezervácia Trenèín. Pri ¾avom okraji zberate¾skej euromince je v opise z¾ava doprava nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA a pri jej pravom okraji je
nápis TRENÈÍN. Oznaèenie nominálnej hodnoty
zberate¾skej euromince 20 EURO je v ¾avej spodnej
èasti mincového po¾a. Znaèka Mincovne Kremnica,
tátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená
medzi dvoma razidlami, a tylizované iniciálky mena
a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany zberate¾skej euromince Miroslava Rónaia MR
sú v spodnej èasti mincového po¾a.
c) Na hrane mince je reliéfny nápis NAJKRAJIE HISTORICKÉ MESTÁ. Zaèiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením tylizovaného k¾úèa.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: marec 2012

Jozef Makúch v. r.
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466
OZNÁMENIE
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 29 ods. 5 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 8. decembra 2011 è. O-26/2011 o èíslovacom pláne.
V tomto opatrení úrad ustanovil pravidlá zostavovania a pouívania èísel a veobecné podmienky na ich pride¾ovanie zabezpeèujúce rovnaké zaobchádzanie so vetkými poskytovate¾mi verejných elektronických komunikaèných
sluieb.
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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