Roèník 2011

Èiastka 153

Uverejnená 31. decembra 2011

Cena 3,34 

OBSAH:
546. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony
547. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
548. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov a ktorým sa
menia a dopåòajú niektoré zákony
549. Z á k o n o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odòatím slobody v Európskej únii
a o zmene a doplnení zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov
550. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie jadrových
zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
551. V y h l á  k a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov
552. V y h l á  k a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu
z prostriedkov tátneho rozpoètu
553. O z n á m e n i e Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov
obranného priemyslu
554. O z n á m e n i e Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú vzory iadostí,
vyhlásení, certifikátov, tlaèív a osvedèení na vykonanie niektorých ustanovení zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní
s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
555. O z n á m e n i e Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Maïarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údrbe, rekontrukcii a obnove prevádzky po výpadku
potrubia na prepravu uh¾ovodíkov prechádzajúceho spoloènými tátnymi hranicami
Príloha k èiastke 153  k oznámeniu è. 555/2011 Z. z.

Strana 4422

Zbierka zákonov è. 546/2011

Èiastka 153

546
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré
zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

vá: alebo pouitého odpadového oleja rastlinného pôvodu alebo ivoèíneho pôvodu.

Èl. I

5. V § 4 ods. 8 písm. c) sa slová 2710 11
a 2710 19 69, 2710 11 21 a 2710 11 25 nahrádzajú
slovami 2710 12 a 2710 19 68, 2710 12 21 a 2710 12 25.

Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 53/2009 Z. z., zákona
è. 482/2009 Z. z., zákona è. 493/2009 Z. z., zákona
è. 30/2010 Z. z. a zákona è. 492/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne prísluný
pod¾a osobitného predpisu.2aa) Miestne prísluným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt2ab) a ktorá nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob
nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným, je vdy ten colný úrad, ktorý túto skutoènos zistí.
Pre organizaènú zloku2ac) alebo prevádzkareò osoby
môe Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej
len finanèné riadite¾stvo) urèi miestnu príslunos
colného úradu aj inak ako pod¾a osobitného predpisu,2aa) ak je to pre výkon správy dane úèelnejie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2aa a 2ac znejú:

2aa) § 7 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab
) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 42 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2ac
) § 7 Obchodného zákonníka..

2. V § 4 ods. 2 písm. h), ods. 7 písm. a) a ods. 8
písm. h) sa èíslo 3824 90 91 nahrádza èíslom
3826 00 10.
3. V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa èíslo
3824 90 97 nahrádza èíslom 3826 00 90.
4. V § 4 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slo-

6. V § 4 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
(9) Z minerálneho oleja pod¾a odseku 2 podlieha
kontrole a postupu pri preprave pod¾a § 23 a oznamovacej povinnosti pod¾a § 25a ods. 13 minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19
91 a 2710 19 99 a 3403 19 10, len ak je prepravovaný
vo¾ne, automobilovými cisternami alebo elezniènými
cisternami alebo v obaloch väèích ako 210 litrov. Prepravu minerálneho oleja pod¾a § 6 ods. 1 písm. g) musí
sprevádza dokument obsahujúci údaj o jeho kinematickej viskozite..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
7. V § 6 ods. 1 písmená a), b), d) a e) znejú:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 s obsahom
biogénnej látky
1. do objemu ustanoveného v osobitnom
predpise 2e)........................... 550,52 eura/1 000 l
2. v objeme ustanovenom v osobitnom
predpise 2e) a viac ................. 514,50 eura/1 000 l
b) motorový benzín kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51
a 2710 12 59 ............................ 597,49 eura/1 000 l
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48,
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19
s obsahom biodiesla
1. do objemu ustanoveného osobitným
predpisom 2e)........................ 386,40 eura/1 000 l
2. v objeme ustanovenom v osobitnom
predpise 2e) a viac ........................ 368 eur/1 000 l
e) vykurovací olej kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64,
2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a
2710 20 90.......................... 111,50 eura/1 000 kg.
8. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 a 2710 19 99, ktorých kinematická viskozita je
1. do 10 mm2/s pri teplote
40 °C vrátane .......................... 100 eur/1 000 kg,
2. nad 10 mm2/s pri teplote
40 °C ........................................ 0 eur/1 000 kg..
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9. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Ak vznikla daòová povinnos pod¾a § 12 ods. 2
písm. d), na minerálny olej sa uplatní daò, ktorá sa vypoèíta ako súèin mnostva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane pod¾a odseku 1 písm. d) prvého
bodu a sadzbou dane pod¾a odseku 1 písm. e). Ak
vznikla daòová povinnos pod¾a § 12 ods. 2 písm. f)
a minerálny olej bol dodaný alebo bol pouitý ako pohonná látka, na taký minerálny olej sa uplatní daò,
ktorá sa vypoèíta ako súèin mnostva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane pod¾a odseku 1
písm. d) prvého bodu a sadzbou dane pod¾a odseku 1
písm. g), alebo ak bol minerálny olej pouitý ako palivo,
na taký minerálny olej sa uplatní daò, ktorá sa vypoèíta
ako súèin mnostva minerálneho oleja a rozdielu medzi
sadzbou dane pod¾a odseku 1 písm. e) a sadzbou dane
pod¾a odseku 1 písm. g). Ak sa minerálny olej pod¾a odseku 1 písm. e) alebo písm. g) pouije ako pohonná látka, na úèel urèenia základu dane sa na prepoèet mnostva minerálneho oleja v kilogramoch na litre pri
teplote 15 °C pouije koeficient 0, 837..
10. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová 2710 11 31 a 2710
11 70 nahrádzajú slovami 2710 12 31 a 2710 12 70.
11. V § 10 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 6 písm. b) sa slová 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 nahrádzajú
slovami 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19
48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, .
12. V § 11 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
13. V § 11 ods. 4 písm. e) sa slová písm. c) a f) nahrádzajú slovami písm. c) a g).
14. V § 11 odsek 5 znie:
(5) Colný úrad pred zaradením iadate¾a do evidencie uívate¾ských podnikov preverí skutoènosti a údaje
uvedené v iadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a
§ 21 ods. 4 písm. c) a g), colný úrad zaradí iadate¾a do
evidencie uívate¾ských podnikov a vydá iadate¾ovi
odberný poukaz do 60 dní odo dòa podania iadosti
o zaradenie do evidencie uívate¾ských podnikov..
15. V § 11 ods. 6 prvá veta znie: Uívate¾ský podnik
je povinný kadú zmenu údajov pod¾a odseku 3
písm. b) a d) a odseku 4 písm. b) a e) oznámi colnému
úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku okrem údajov pod¾a
odseku 3 písm. c), ktorých zmenu je povinný oznámi
vopred..
16. V § 11 ods. 6 poslednej vete sa slová [odsek 3
písm. d)] nahrádzajú slovami pod¾a odseku 3
písm. c).
17. V § 11 ods. 7 prvá veta znie: Colný úrad vydá iadate¾ovi odberný poukaz pre kadého dodávate¾a uvedeného v odseku 3 písm. d), v ktorom uvedie údaje pod¾a odseku 3, urèí lehotu platnosti odberného poukazu
a ak je obmedzená lehota jeho platnosti, aj povolené
mnostvo odberu daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja..
18. V § 11 ods. 12 písmeno b) znie:
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b) uívate¾ský podnik u prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) a f),.
19. V § 11 ods. 12 písm. g), § 21 ods. 7 písm. c) a § 25
ods. 15 písm. b) sa vypúajú slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
20. V § 11 ods. 13 druhá veta znie: Colný úrad vyradí
uívate¾ský podnik z evidencie uívate¾ských podnikov
aj vtedy, ak uívate¾ský podnik poiada o vyradenie
z evidencie uívate¾ských podnikov alebo ak nepoiada
o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa odòatia
odberného poukazu pod¾a odseku 12 písm. c), alebo
nepoiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa
ukonèenia platnosti odberného poukazu..
21. V § 11 sa vypúajú odseky 16 a 18.
22. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dodania alebo pouitia minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnej látky alebo ako paliva..
23. Nadpis pod § 13 znie:
Osoba povinná plati daò.
24. V § 13 ods. 1 sa slová daòový dlník nahrádzajú
slovami osobou povinnou plati daò (ïalej len platite¾
dane).
25. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dodala alebo pouila minerálny olej uvedený v § 6
ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo..
26. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Napríklad § 135, 456 a 462 Obèianskeho zákonníka, § 64
a 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona v znení neskorích predpisov, § 40 a 43 zákona è. 563/2009 Z. z..

27. V § 14 nadpise sa vypúajú slová dodatoèné daòové priznanie.
28. V § 14 ods. 2 sa slová pod¾a § 43 ods. 2 nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z..

29. V § 14 odsek 5 znie:
(5) Platite¾ dane je povinný v daòovom priznaní
uvies poadované údaje a vypoèíta daò pripadajúcu
na mnostvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daòová povinnos alebo z ktorého sa uplatòuje vrátenie
dane. Platite¾ dane v daòovom priznaní uvádza aj údaje
o mnostve biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji, ak taký minerálny olej biogénnu látku
obsahuje..
30. V § 14 sa vypúajú odseky 6 a 8 a 10.
Doterajie odseky 7 a 11 sa oznaèujú ako odseky 6
a 7.
31. V § 14 ods. 6 druhej vete sa slová Výsledná daò
nahrádzajú slovom Daò.
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32. V § 14 ods. 7 sa suma 33,19 eura nahrádza sumou 5 eur.
33. V § 15 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) oprávnenému príjemcovi pod¾a § 25, ak prijatý minerálny olej preukázate¾ne dodal uívate¾skému podniku, ktorý pouíva daòovo zvýhodnený minerálny
olej pod¾a § 11 ods. 2..
34. V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová iadosti o vrátenie
dane (§ 31 ods. 9) nahrádzajú slovami daòovému priznaniu alebo dodatoènému daòovému priznaniu.
35. V § 15 odsek 5 znie:
(5) Vrátenie dane sa uplatní v zdaòovacom období,
v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania má
doklad pod¾a odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba,
ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad pod¾a
odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie,
v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaòovacom období, za ktoré
tento doklad priloí k daòovému priznaniu, v ktorom si
uplatòuje vrátenie dane, najneskôr vak do tyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok
na vrátenie dane vznikol..
36. V § 15 sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 6.
37. V § 15 odsek 6 znie:
(6) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa podania
daòového priznania alebo dodatoèného daòového priznania, ak sú splnené vetky podmienky na vrátenie
dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène daòovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daò zistená
daòovou kontrolou sa neodliuje od dane uvedenej
v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní, daò vráti do 15 dní od ukonèenia daòovej kontroly. Ak colný úrad zistí, e daò zistená daòovou kontrolou sa odliuje od dane uvedenej v daòovom priznaní
alebo dodatoènom daòovom priznaní, postupuje pod¾a
osobitného predpisu7b) a daò vráti do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výke dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b

 ) § 68 zákona è. 563/2009 Z. z..

38. V § 16 odsek 10 znie:
(10) Colný úrad vráti daò na základe podaného daòového priznania a po kontrole oprávnenosti na vrátenie dane zahraniènému zástupcovi do 30 dní odo dòa
ukonèenia tejto kontroly. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zahraniènému zástupcovi zistí, e
podané daòové priznanie je nesprávne alebo neúplné,
podá zahranièný zástupca dodatoèné daòové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daòovému priznaniu, prièom lehota pod¾a prvej vety platí rovnako.
Ak sa zistí, e uplatnené vrátenie dane malo by niie,
pouije sa postup pod¾a osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepouijú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 11 znejú:

10a) § 16 zákona è. 563/2009 Z. z.
11
) § 156 zákona è. 563/2009 Z. z..
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39. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Ak sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1 a 2,
colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa splnenia poslednej podmienky. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zistí, e podané daòové priznanie je nesprávne
alebo neúplné, podá Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky dodatoèné daòové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daòovému priznaniu, prièom lehota pod¾a prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, e
uplatnené vrátenie dane malo by niie, pouije sa
postup pod¾a osobitného predpisu;10a) ustanovenia
osobitného predpisu11) sa nepouijú..
40. V § 19 ods. 6 písm. a) sa slová 2710 11 41, 2710
11 45 a 2710 11 49 nahrádzajú slovami 2710 12 41,
2710 12 45 a 2710 12 49.
41. V § 19 odsek 9 znie:
(9) Finanèné riadite¾stvo pred vydaním povolenia na
výrobu zmesi preverí skutoènosti a údaje v iadosti
a v prílohách. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé,
finanèné riadite¾stvo vydá iadate¾ovi povolenie na výrobu zmesi do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti..
42. V § 19a ods. 1 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
43. V § 19a odsek 4 znie:
(4) Colný úrad pred zaradením iadate¾a do evidencie výrobcov biogénnych látok preverí skutoènosti
a údaje v iadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutoènosti
a údaje pravdivé, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie výrobcov biogénnych látok do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti..
44. V § 19a ods. 5 písm. d) sa za slová písm. a) vkladajú slová a b).
45. V § 21 ods. 1 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
b) a c).
46. V § 21 ods. 2 písmeno e) znie:
e) potvrdenie Sociálnej poisovne a zdravotnej poisovne
o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),.
47. V § 21 ods. 2 písm. g) sa slová písm. c) druhom
bode nahrádzajú slovami písm. d).
48. V § 21 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,.
49. V § 21 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu
ani daòovému úradu ani osoba, ktorá je personálne
prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om
alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo
majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so
iadate¾om nemala v priebehu desiatich rokov predo
dòom podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje
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aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na
tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,18).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
e) a g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) § 524 Obèianskeho zákonníka.
§ 89 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 239 Trestného zákona.
§ 86 zákona è. 563/2009 Z. z..

50. V § 21 odsek 5 znie:
(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daòového skladu
preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 1 a 4. Ak sú
tieto skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a § 18 a 20, colný úrad iadate¾a zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti..
51. V § 21 ods. 6 prvej vete sa slová písm. d) a f) nahrádzajú slovami písm. e) a g).
52. V § 21 ods. 6 poslednej vete sa vypúajú slová
pod¾a odseku. 5.
53. V § 21 ods. 7 písmeno d) znie:
d) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty
1. splatnosti dane, ak splatná daò nebola odvedená
a ak prevádzkovate¾ovi daòového skladu colný
úrad upustil úplne alebo èiastoène upustil od povinnosti zloi zábezpeku na daò pod¾a § 22
ods. 12,
2. na doplnenie zábezpeky na daò pod¾a § 22 ods. 7
písm. b) a c), ak zábezpeka na daò nebola doplnená v lehote pod¾a § 22,
3. urèenej colným úradom pod¾a § 22 ods. 18 na zloenie alebo doplnenie zábezpeky na daò pod¾a
§ 22 ods. 17, ak zábezpeka na daò nebola zloená
alebo doplnená v lehote urèenej colným úradom,.
54. V § 21 ods. 8 písmeno b) znie:
b) u prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených
v odseku 4 písm. a) a f),.
55. V § 21 ods. 10 písm. b) a c) a § 25 ods. 11 a 13 sa
vypúajú slová a poh¾adávok týkajúcich sa dane.
56. V § 21 ods. 10 písm. d) a § 25 ods. 18 písm. d) sa
vypúajú slová odníme osvedèenie o registrácii a.
57. V § 21 sa vypúajú odseky 12 a 14.
58. V § 22 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Zábezpeka na daò
(1) Zloením zábezpeky na daò sa na úèely tohto zákona rozumie
a) vklad peòaných prostriedkov na úèet colného úradu, prièom colnému úradu nevzniká povinnos vyplati iadate¾ovi úrok,
b) banková záruka 20) poskytnutá bankou v prospech
colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záruèná listina obsahuje výhrady banky.
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(2) Osoba, ktorá chce prevádzkova daòový sklad,
pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu, je povinná zloi zábezpeku na daò vo výke
dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo
minerálneho oleja, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo
minerálneho oleja, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane pod¾a
§ 10 ods. 1.
(3) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný ma
zloenú zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na priemerné mesaèné mnostvo minerálneho oleja,
ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu za obdobie
predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò sa
zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo minerálneho
oleja, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane pod¾a § 10 ods. 1.
(4) Zábezpeka na daò sa nevzahuje na minerálny
olej osobitného urèenia, ktorého vlastníkom je tát.15)
Na výpoèet zábezpeky na daò na minerálny olej kódu
kombinovanej nomenklatúry 2711 12 a 2711 19 00 sa
uplatní sadzba dane pod¾a § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu.
(5) Osoba pod¾a odseku 2 a prevádzkovate¾ daòového
skladu pod¾a odseku 3 sú povinní zloi zábezpeku na
daò za vetky daòové sklady, ktoré chcú prevádzkova;
ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté.
(6) Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daòového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe pod¾a
odseku 2 zloenú zábezpeku na daò.
(7) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný sledova výku zloenej zábezpeky na daò a upravi zloenú zábezpeku na daò
a) pred zaèatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, ak výka zloenej zábezpeky na daò pod¾a
odseku 3 nezodpovedá výke dane pripadajúcej na
mnostvo minerálneho oleja, ktoré má prepravova
v pozastavení dane vrátane mnostva minerálneho
oleja oslobodeného od dane pod¾a § 10 ods. 1, okrem
zábezpeky na daò na prepravu minerálneho oleja
v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielate¾, dopravca alebo príjemca,
b) ak daò pripadajúca na mnostvo minerálneho oleja
uvedeného do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane mnostva minerálneho oleja oslobodeného od dane pod¾a § 10
ods. 1 prevyuje o viac ako 20 % daò, ktorá pripadá
na mnostvo minerálneho oleja, na ktoré je zloená
zábezpeka na daò, prevádzkovate¾ daòového skladu
je povinný zvýi zábezpeku na daò o sumu dane,
ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovate¾ovi daòového skladu upustil od povinnosti
zloi zábezpeku na daò,
c) do desiatich pracovných dní odo dòa oznámenia
pod¾a odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad pouil
na úhradu dane.
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(8) Ak daò nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daò
pouije na úhradu dane a oznámi túto skutoènos prevádzkovate¾ovi daòového skladu.
(9) Prevádzkovate¾ daòového skladu môe poiada
colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu
banku, ktorá poskytla bankovú záruku,20) o zníenie
zloenej zábezpeky na daò. iados o zníenie zloenej
zábezpeky na daò môe prevádzkovate¾ daòového skladu predloi colnému úradu, ak je zloená zábezpeka
na daò vyia o viac ako 20 % ako je súèet dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo minerálneho
oleja uvedeného do daòového vo¾ného obehu vrátane
mnostva minerálneho oleja oslobodeného od dane
pod¾a § 10 ods. 1 a dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo stavu zásob minerálneho oleja, ktoré
mal prevádzkovate¾ daòového skladu v stave zásob
k poslednému dòu kadého kalendárneho mesiaca za
obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov, prièom toto prevýenie trvá
najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace
pred podaním iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na
daò a trvá aj v èase podania iadosti o zníenie zloenej
zábezpeky na daò.
(10) Colný úrad rozhodne o iadosti pod¾a odseku 9
do 15 pracovných dní odo dòa jej podania a prísluný
rozdiel môe vráti s prihliadnutím na stav zásob minerálneho oleja, a to do piatich pracovných dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zníení
zloenej zábezpeky na daò.
(11) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, môe poiada colný
úrad o upustenie od povinnosti zloi zábezpeku na
daò (ïalej len upustenie od zábezpeky)
a) úplne, ak je iadate¾ daòovo spo¾ahlivý najmenej 24
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred
podaním iadosti o upustenie od zábezpeky,
b) èiastoène vo výke 50 %, ak je iadate¾ daòovo spo¾ahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky.
(12) Colný úrad iados pod¾a odseku 11 posúdi, a ak
je prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11
daòovo spo¾ahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky do 60 dní odo
dòa podania tejto iadosti a urèí lehotu platnosti tohto
rozhodnutia, a to najviac na tyri roky odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté. Ak
colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú
iados o upustenie od zábezpeky môe prevádzkovate¾
daòového skladu pod¾a odseku 11 poda najskôr po
uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13) Prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku
11, ktorému colný úrad na základe iadosti pod¾a odseku 11 rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce,
aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ïalie obdobie, je povinný poiada colný úrad o upustenie
od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
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(14) Na úèely tohto zákona sa za daòovo spo¾ahlivého
povauje prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11, ktorý
a) je vlastníkom výrobného zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je iadate¾om o upustenie od zábezpeky prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11; na úèely tohto zákona sa za vlastníctvo
výrobného zariadenia povauje i jeho drba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b) vykazuje stabilnú finanènú situáciu; na úèely tohto
zákona sa stabilnou finanènou situáciou rozumie,
ak prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11 vykazuje na základe súvahy z riadnej úètovnej
závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,17)
c) dodruje podmienky pod¾a § 21 ods. 4,
d) neporuuje závaným spôsobom povinnosti pod¾a
tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane
pod¾a osobitného predpisu.20aa)
(15) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 11 je
a) doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11 výrobné zariadenie v drbe na základe zmluvy o kúpe
prenajatej veci,
b) úètovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1. dve úètovné obdobia pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. jedno úètovné obdobie pred podaním iadosti
o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
c) potvrdenie preukazujúce dodranie podmienok pod¾a odseku 14 písm. c)
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(16) Prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku
11 je povinný na poiadanie colného úradu spresni
údaje uvedené v iadosti pod¾a odseku 11 a v prílohách
k iadosti pod¾a odseku 15.
(17) Colný úrad vyzve prevádzkovate¾a daòového skladu pod¾a odseku 11, ktorému èiastoène alebo úplne
upustil od zábezpeky pod¾a odseku 12, aby zábezpeku
na daò zloil alebo ju doplnil v urèenej lehote, ktorá nesmie by kratia ako 15 dní a dlhia ako 30 dní, ak zistil, e
a) prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11
má nedoplatky
1. voèi colnému úradu alebo daòovému úradu viac
ako pä dní,
2. na povinných odvodoch poistného pod¾a osobitných predpisov,19)
b) nastali iné okolnosti, na základe ktorých mono odôvodnene predpoklada, e prevádzkovate¾ daòového
skladu pod¾a odseku 11 nesplní riadne a vèas svoju
povinnos zaplati daò pod¾a tohto zákona.
(18) Ak colný úrad urèil lehotu na zloenie alebo doplnenie zábezpeky na daò, prevádzkovate¾ daòového
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skladu je povinný zábezpeku na daò zloi alebo doplni v lehote a vo výke urèenej colným úradom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20aa znie:

20aa) Zákon è. 563/2009 Z. z..

59. V § 23 ods. 9 prvej vete na konci a v § 24 ods. 8
prvej vete na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: správa o prijatí musí by
podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,20b) ak
sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾)
s colným úradom nedohodnú inak..
60. V § 23 ods. 12 a § 24 ods. 12 sa slová § 22 ods. 1
nahrádzajú slovami § 22 ods. 2 alebo ods. 3.
61. V § 24 ods. 12 piatej vete sa vypúajú slová dopravca alebo.
62. V § 23 ods. 14 poslednej vete a § 24 ods. 13 poslednej vete sa slová písm. a), c) a f) nahrádzajú slovami písm. a), c) a g).
63. V § 25 ods. 2 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
64. V § 25 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,.
65. V § 25 ods. 6 a 8 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 1.
66. V § 25 odsek 7 znie:
(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, preverí u iadate¾a skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 2 a 5. Ak sú
skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a odseku 6, colný úrad iadate¾a zaregistruje
a vydá mu povolenie prijíma minerálny olej z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane
do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti..
67. V § 25 sa vypúajú odseky 20 a 22.
68. § 25a vrátane nadpisu znie:
§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1) Osoba, ktorá chce v rámci podnikania prijíma
a dodáva na daòovom území daòovo zvýhodnený minerálny olej pod¾a § 11 ods. 2 písm. b), minerálny olej
pod¾a § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba
dane, minerálny olej pod¾a § 4 ods. 7 písm. a), b) a e),
minerálny olej pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovar,
ktorý sa svojím zloením a vlastnosami pribliuje k minerálnemu oleju a mohol by by pouitý ako pohonná
látka, ako palivo, ako prísada do pohonnej látky alebo
by bol na tieto úèely ponúkaný (ïalej len vybraný minerálny olej), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný vo¾ne, automobilovými cisternami, elezniènými cisternami alebo v obaloch väèích ako 210 litrov,
musí poiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ïalej len
povolenie na obchodovanie).

Strana 4427

(2) Na úèely tohto zákona sa za obchodovanie s vybraným minerálnym olejom na daòovom území v rámci
podnikania povauje prijatie alebo dodanie vybraného
minerálneho oleja inému prevádzkovate¾ovi ivnosti20d)
alebo koneènému spotrebite¾ovi, alebo jeho prijatie
z iného èlenského tátu alebo dodanie na územie iného
èlenského tátu alebo dovoz z tretích tátov, alebo vývoz na územie tretích tátov.
(3) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na osobu
registrovanú colným úradom pod¾a § 21, 25 a 26 alebo
evidovanú colným úradom pod¾a § 11, ktorá vykonáva
len èinnos súvisiacu s prevádzkovaním daòového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného èlenského tátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja
po jeho prepustení do vo¾ného obehu2a) a s odoberaním
a pouívaním daòovo zvýhodneného minerálneho oleja
(ïalej len registrovaná osoba). Osoba, ktorá obchoduje
s biogénnou látkou pod¾a § 4 ods. 7 písm. b) urèenou výhradne na potravinárske úèely, nie je povinná poiada
o vydanie povolenia na obchodovanie.
(4) Osoba pod¾a odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania prijíma a dodáva na daòovom území daòovo
zvýhodnený minerálny olej pod¾a § 11 ods. 2 písm. b), je
povinná poiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie a aj o vydanie odberného poukazu. Registrovaná osoba, ktorá chce v rámci podnikania prijíma
a dodáva na daòovom území daòovo zvýhodnený minerálny olej pod¾a § 11 ods. 2 písm. b), je povinná poiada colný úrad o vydanie odberného poukazu.
(5) iados o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov
vybraného minerálneho oleja a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
c) predpokladaný roèný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 5 sú:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia
daòovo zvýhodneného minerálneho oleja pod¾a § 11
ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpeèenia pred neoprávneným pouitím; skladovacie zariadenie musí
spåòa podmienky pod¾a § 18 ods. 5, ak iadate¾ má
skladovacie zariadenie,
c) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) a g),
d) zoznam dodávate¾ov a odberate¾ov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikaèných údajov.
(7) Predloenie príloh uvedených v odseku 6
písm. a) a c) sa nevyaduje, ak je iadate¾om o vydanie
odberného poukazu registrovaná osoba.
(8) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodo-
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vanie a vydaním odberného poukazu pod¾a odseku 5
preverí skutoènosti a údaje v iadosti pod¾a odseku 5
a v prílohách pod¾a odseku 6. Ak sú tieto skutoènosti
a údaje pravdivé, colný úrad vydá iadate¾ovi pod¾a odseku 1 povolenie na obchodovanie a odberný poukaz do
30 dní odo dòa podania tejto iadosti.
(9) Na vydanie odberného poukazu, jeho pouívanie a odòatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daòovo zvýhodneným minerálnym olejom pod¾a
§ 11 ods. 2 písm. b) sa § 11 ods. 5, 7 a 9 a 11 a 13 pouijú primerane.
(10) Drite¾ povolenia na obchodovanie je povinný
a) oznámi kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a
odsekov 6 a 7 colnému úradu do 15 dní odo dòa ich
vzniku,
b) predáva a nakupova vybraný minerálny olej na daòovom území len od drite¾a povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osoby,
c) predloi na poiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
d) vies evidenciu pod¾a § 38a.
(11) Na odòatie a zánik povolenia na obchodovanie sa
pouije § 25 primerane.
(12) Ak drite¾ovi povolenia na obchodovanie zaniklo
povolenie na obchodovanie pod¾a odseku 11, môe zásoby vybraného minerálneho oleja preda inému drite¾ovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej
osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor
alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(13) Drite¾ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným
minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 71, 2710 19 91 a 2710 19 99 a 3403 19 10, je
povinný pred kadým prijatím z iného èlenského tátu,
odoslaním do iného èlenského tátu, dovozom z tretích
tátov alebo vývozom do tretích tátov, oznámi colnému úradu svoje identifikaèné údaje, mnostvo, obchodný názov, prísluný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja a identifikaèné
údaje dodávate¾a vybraného minerálneho oleja alebo
odberate¾a vybraného minerálneho oleja.
(14) Ak drite¾ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 a 2710 19 99
a 3403 19 10 opakovane, colný úrad môe na základe
iadosti drite¾a povolenia na obchodovanie povoli, aby
dodávky uskutoènené v jednom zdaòovacom období boli
zahrnuté do jedného oznámenia pod¾a odseku 13.
(15) Ustanovenia odsekov 1 a 14 sa nevzahujú na
osobu, ktorá nakupuje a predáva vybraný minerálny
olej v obaloch s objemom menej ako 210 litrov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20d) znie:

20d) § 33 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

69. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 25b
Predajca pohonných látok
(1) Osoba, ktorá chce v rámci podnikate¾skej èinnosti
na daòovom území predáva v daòovom vo¾nom obehu
minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) na koneènú spotrebu (ïalej len predajca pohonných látok), je povinná pred zaèatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) poiada colný úrad o zaradenie do evidencie
predajcov pohonných látok. iados o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok musí obsahova
identifikaèné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo s trvalým pobytom
iadate¾a.
(2) Colný úrad najneskôr do 15 pracovných dní odo
dòa podania iadosti pod¾a odseku 1 zaradí iadate¾a
do evidencie predajcov pohonných látok.
(3) Predajca pohonných látok je povinný
a) predloi na poiadanie colného úradu úètovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja pod¾a § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b) vies za kalendárny mesiac pod¾a úètovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja pod¾a § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
v ktorej je zvlá za kadý výdajný stojan pohonných
látok zaznamenaný stav súètového poèítadla na meradle overenom pod¾a osobitného predpisu;14) evidenciu je predajca pohonných hmôt povinný uchováva tri roky odo dòa výdaja alebo predaja
minerálneho oleja pod¾a § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f),
c) skladova v prevádzkarni samostatne minerálny olej
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
d) oznámi kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a odseku 1 colnému úradu do 15 dní odo dòa ich vzniku.
(4) Na vyradenie z evidencie predajcov pohonných látok sa pouije § 25 primerane..
70. V § 26 ods. 2 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
71. V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,.
72. § 28 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Po uplynutí lehoty troch rokov odo dòa zaèatia
prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nemono vráti daò.
(11) Na daòové priznanie sa pouije § 14 primerane..
73. V § 29 ods. 3 sa slová ods. 1 nahrádzajú slovami
ods. 3.
74. Poznámky pod èiarou k odkazom 21 a 25 sa vypúajú.
75. V § 31 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Platite¾ dane pod¾a § 14 ods. 2 pri
vzniku daòovej povinnosti podá daòové priznanie a zaplatí daò najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca
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nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová
povinnos..
76. V § 31 ods. 9 sa slová po uskutoènení dodávky je
moné poda colnému úradu iados o vrátenie dane
pod¾a § 15 ods. 6 nahrádzajú slovami na vrátenie
dane sa pouije § 15 primerane.
77. V § 34 ods. 6 sa slová (§ 22 ods. 11) nahrádzajú
slovami pod¾a § 22.
78. V § 34 ods. 10 tretia veta znie: Na vrátenie dane
sa pouije § 15 primerane..
79. V § 34a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Po
uplynutí lehoty troch rokov odo dòa vzniku nezrovnalosti pod¾a odseku 4 nemono vráti daò..
80. Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) § 44 a 47 zákona è. 563/2009 Z. z..

81. V § 38a odsek 1 znie:
(1) Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za kadú prevádzkareò vies evidenciu vybraného minerálneho oleja pod¾a kódov kombinovanej nomenklatúry v èlenení pod¾a mnostva vybraného
minerálneho oleja
a) odobratého na daòovom území,
b) prijatého z iného èlenského tátu,
c) vydaného na daòovom území,
d) odoslaného do iného èlenského tátu,
e) dovezeného z tretích tátov,
f) vyvezeného z územia únie,
g) stavu zásob minerálneho oleja k poslednému dòu
kalendárneho mesiaca..
82. V § 40 ods. 2 sa vypúajú slová a daòovú kontrolu.
83. V § 40 odsek 5 znie:
(5) Daòová kontrola sa zaèína spísaním zápisnice
o zaèatí daòovej kontroly. Daòová kontrola u osôb registrovaných pod¾a tohto zákona a u osôb evidovaných
pod¾a § 11 sa vykoná pod¾a potreby, najmenej vak jedenkrát do dòa zániku práva vyrubi daò.28).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) § 69 zákona è. 563/2009 Z. z..

84. Poznámka pod èiarou k odkazu 29 sa vypúa.
85. V § 41 ods. 1 sa slová obchodníkov s minerálnym
olejom nahrádzajú slovami obchodníkov s vybraným
minerálnym olejom.
86. V § 41 ods. 1 sa za slová biogénnej látky vkladá
èiarka a slová predajcov pohonných látok.
87. V § 41 ods. 2 písm. f) sa slová obchodníka s minerálnym olejom nahrádzajú slovami obchodníka
s vybraným minerálnym olejom.
88. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) identifikaèné údaje predajcu pohonných látok..
89. V § 42 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) pouije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g)
ako pohonnú látku alebo ako palivo..
90. V § 42 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
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m) nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej týmto
zákonom a colný úrad pouije na úhradu dane zábezpeku na daò; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje pod¾a § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5..
91. V § 42 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) nedodrí povinnos pod¾a § 25a ods. 10 písm. b) alebo § 25b ods. 3..
92. V § 42 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) pod¾a odseku 1 písm. l) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva takto pouitého
minerálneho oleja, najmenej vak 3 319 eur..
93. V § 42 sa odsek 2 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) pod¾a odseku 1 písm. m) vo výke 20 % z èiastky, ktorá bola pouitá zo zábezpeky na daò na úhradu
dane, najmenej vak 100 eur..
94. V § 42 sa odsek 2 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) pod¾a odseku 1 písm. n) do 500 eur..
95. § 42 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Pokutu nemono uloi, ak uplynulo pä rokov od
konca roka, v ktorom dolo k porueniu tohto zákona.
(4) Pri urèovaní výky pokuty prihliadne colný úrad
na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho
stavu..
96. V § 42a sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) pouije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g)
ako pohonnú látku alebo ako palivo..
97. V § 42a sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) pod¾a odseku 1 písm. e) vo výke 50 % dane, ktorá sa
vypoèíta ako súèin sadzby dane pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) prvého bodu a mnostva takto pouitého
minerálneho oleja, najmenej vak 160 eur..
98. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie pod¾a § 11, 19a, 25a a 25b a vydaní povolenia na
výrobu zmesi pod¾a § 19 ods. 7 vzahujú ustanovenia
osobitného predpisu o registraènom konaní.30b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30b znie:

30b) § 67 zákona è.
è. 331/2011 Z. z..

563/2009

Z.

z.

v

znení

zákona

99. V § 44 ods. 3 sa nad slovom predpis odkaz 25)
nahrádza odkazom 20aa).
100. Za § 46g sa vkladajú § 46h a § 46i, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 46h
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. apríla 2012
(1) Osoba zaradená do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom pod¾a § 25a doterajieho predpisu
v znení úèinnom do 31. marca 2012 alebo osoba, ktorá
chce by drite¾om povolenia na obchodovanie pod¾a
§ 25a predpisu úèinného od 1. apríla 2012, je povinná
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do 31. januára 2012 poiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného
poukazu, ak chce od 1. apríla 2012 prijíma a dodáva
na daòovom území daòovo zvýhodnený minerálny olej
pod¾a § 11 ods. 2 písm. b). iadate¾ v iadosti uvedie
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov
vybraného minerálneho oleja a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
c) predpokladaný roèný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch.
(2) Osoba pod¾a § 11, 21, 25 a 26 doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. marca 2012, ktorá chce
v rámci podnikania od 1. apríla 2012 prijíma a dodáva na daòovom území daòovo zvýhodnený minerálny
olej pod¾a § 11 ods. 2 písm. b) doterajieho predpisu
v znení úèinnom do 31. marca 2012, je povinná
do 31. marca 2012 poiada colný úrad o vydanie odberného poukazu. V iadosti o vydanie odberného poukazu uvedie údaje pod¾a odseku 1 a k iadosti priloí
doklady pod¾a odseku 3 písm. b) a d).
(3) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia
daòovo zvýhodneného minerálneho oleja pod¾a § 11
ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpeèenia pred neoprávneným pouitím, skladovacie zariadenie musí
spåòa podmienky pod¾a § 18 ods. 5, ak iadate¾ má
skladovacie zariadenie,
c) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) a g),
d) zoznam dodávate¾ov a odberate¾ov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikaèných údajov.
(4) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a pred vydaním odberného poukazu pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 preverí skutoènosti a údaje v iadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutoènosti a údaje
pravdivé, colný úrad vydá iadate¾ovi pod¾a odseku 1
povolenie na obchodovanie a odberný poukaz a iadate¾ovi pod¾a odseku 2 odberný poukaz.
(5) Ak iados o vydanie povolenia na obchodovanie
a o vydanie odberného poukazu bola predloená colnému úradu po 31. januári 2012 alebo konanie o iadosti
o vydanie povolenie na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu nebolo do 31. marca 2012 právoplatne ukonèené, taká iados sa posúdi, ako keby bola
predloená po 31. marci 2012.
(6) Osobu zaradenú do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom pod¾a § 25a doterajieho predpisu
v znení úèinnom do 31. marca 2012, ktorá nepoiada
colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie pod¾a
odseku 1, colný úrad vyradí dòom 1. apríla 2012 z evidencie obchodníkov s minerálnym olejom.
(7) Osoba, ktorá bola obchodníkom s minerálnym
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olejom pod¾a § 25a doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. marca 2012 a ktorá nepoiada colný úrad
o vydanie povolenia na obchodovanie pod¾a odseku 1,
môe so súhlasom colného úradu po 31. marci 2012,
najneskôr vak do 15. apríla 2012, doda minerálny
olej obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom pod¾a § 25a predpisu úèinného od 1. apríla 2012 alebo
uívate¾skému podniku, alebo registrovanej osobe.
(8) Osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci
podnikate¾skej èinnosti na daòovom území predáva
v daòovom vo¾nom obehu minerálny olej uvedený v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na koneènú spotrebu,
je povinná najneskôr do 29. februára 2012 pred zaèatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1
písm. a), d) alebo písm. f) poiada colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok. iados
o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok
musí obsahova identifikaèné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a.
(9) Osoba, ktorá má v rámci podnikania v drbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91
a 2710 19 99, je povinná najneskôr do 31. januára 2012
oznámi colnému úradu svoje identifikaèné údaje, mnostvo minerálneho oleja, ktoré má v drbe a predpokladaný úèel jeho pouitia.
(10) Ak osoba, ktorá má v rámci podnikania v drbe
minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 91 a 27 10 19 99 nepostupovala pod¾a odseku
9, je povinná do troch pracovných dní odo dòa zistenia
tejto skutoènosti colným úradom poda daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplati daò.
§ 46i
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. septembra 2012
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý má zloenú zábezpeku na daò pod¾a § 22 doterajieho predpisu
v znení úèinnom do 31. augusta 2012, je povinný
do 31. augusta 2012 zloi zábezpeku na daò vo výke
dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo
minerálneho oleja, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo
minerálneho oleja, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane pod¾a
§ 10 ods. 1.
(2) Prevádzkovate¾ daòového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil od
zábezpeky pod¾a § 22 predpisu úèinného do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie
od zábezpeky pod¾a § 22 predpisu úèinného od 1. septembra 2012, je povinný poiada colný úrad najneskôr
do 30. júna 2012 o
a) úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovate¾
daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 24 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky,
b) èiastoèné upustenie od zábezpeky vo výke 50 %, ak

Èiastka 153

Zbierka zákonov è. 546/2011

je prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky.
(3) Colný úrad iados pod¾a odseku 2 posúdi, a ak je
prevádzkovate¾ daòového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, daòovo spo¾ahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky
a urèí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na
tyri roky odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4) Za daòovo spo¾ahlivého sa povauje prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý
a) je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu
minerálneho oleja, ak je iadate¾om o upustenie od
zábezpeky prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a
ods. 2; na úèely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia povauje i jeho drba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b) vykazuje stabilnú finanènú situáciu; na úèely tohto
zákona sa stabilnou finanènou situáciou rozumie,
ak prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2
vykazuje na základe súvahy z riadnej úètovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,17)
c) dodruje podmienky pod¾a § 21 ods. 4,
d) neporuuje závaným spôsobom povinnosti pod¾a
tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane
pod¾a osobitného predpisu.20aa)
(5) Prevádzkovate¾ daòového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, k iadosti pod¾a odseku 2
o upustenie od zábezpeky priloí
a) doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má iadate¾ výrobné zariadenie v drbe na základe zmluvy
o kúpe prenajatej veci,
b) úètovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1. dve úètovné obdobia pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. jedno úètovné obdobie pred podaním iadosti
o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
c) potvrdenie preukazujúce, e dodriava podmienky
pod¾a odseku 4 písm. c)
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(6) Prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2
je povinný na poiadanie colného úradu spresni údaje
uvedené v iadosti pod¾a odseku 2 a v prílohách k tejto
iadosti.
(7) Ak konanie o iadosti o upustenie od zábezpeky
predloenej pod¾a § 22 doterajieho predpisu v znení
úèinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne
ukonèené do 31. augusta 2012, colný úrad iados posúdi ako keby bola predloená po 31. auguste 2012.
(8) Ak konanie o iadosti predloenej pod¾a odseku
2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukonèené,
prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2 je po-
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vinný do 15. septembra 2012 zloi zábezpeku na daò
pod¾a § 22 predpisu úèinného od 1. septembra 2012.
(9) Ak prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2, ktorému colný úrad èiastoène alebo úplne upustil
od zábezpeky pod¾a § 22 doterajieho predpisu v znení
úèinnom do 31. augusta 2012, nepoiada colný úrad
o upustenie od zábezpeky pod¾a odseku 2, je povinný
do 15. septembra 2012 zloi zábezpeku na daò pod¾a
§ 22 predpisu úèinného od 1. septembra 2012.
(10) Ustanovenie § 22 ods. 15 písm. b) v znení úèinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatòuje..
101. V celom texte zákona okrem § 46, 46a, 46b,
§ 46d a 46e sa slová právnická osoba alebo fyzická osoba vo vetkých tvaroch nahrádza slovom osoba v príslunom tvare, slová colné riadite¾stvo vo vetkých
tvaroch sa nahrádzajú slovami finanèné riadite¾stvo
v príslunom tvare, slová daòový dlník vo vetkých
tvaroch sa nahrádzajú slovami platite¾ dane v príslunom tvare a slová poh¾adávky po lehote splatnosti vo vetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami daòové
nedoplatky v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 583/2008 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z. a zákona
è. 389/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slová Kriminálnom úrade finanènej správy vkladá èiarka a slová Kompetenènom centre finanèných operácií.
2. Príloha è. 2 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Kompetenèné centrum finanèných operácií
Funkcia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

4.01 Riadite¾ Kompetenèného
centra finanèných operácií 20 % a 35 %
4.02 Riadite¾ odboru

15 % a 32 %

4.03 Zástupca riadite¾a
odboru

7 % a 21 %

4.04 Vedúci oddelenia

5 % a 17 %

4.05 Zástupca vedúceho
oddelenia

5 % a 12 %.
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Èl. III
Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze
v znení zákona è. 240/2006 Z. z., zákona è. 401/2009 Z. z.,
zákona è. 493/2010 Z. z. a zákona è. 256/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7a odseky 4 a 5 znejú:
(4) Na správu tohto poplatku sa pouije osobitný
predpis,9h) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Ak má podnikate¾ nárok na vrátenie spotrebnej
dane pod¾a osobitného predpisu9i), vzniká mu nárok na
vrátenie poplatku, ak bol tento poplatok preukázate¾ne
zaplatený colnému úradu. Nárok na vrátenie poplatku
vzniká podnikate¾ovi v prípadoch pod¾a osobitného
predpisu 9i) aj, ak preukázate¾ne zaplatil poplatok z vybraných ropných výrobkov, na ktoré nie je ustanovená
sadzba dane pod¾a osobitného predpisu.9f) Pri vrátení
poplatku alebo jeho èasti postupuje podnikate¾ a colný
úrad primerane pod¾a osobitného predpisu9i) s výnimkou pod¾a osobitného predpisu.9ia).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9h a 9ia znejú:

9h) § 40 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 331/2011 Z. z.
9ia
) § 79 ods. 7 zákona è. 563/2009 Z. z..

2. Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10d
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. januára 2012
(1) Ak mal podnikate¾ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázate¾ne uhradil príspevok pod¾a § 7a predpisu
úèinného do 31. augusta 2011, a nevznikla mu
do 31. decembra 2011 povinnos pod¾a § 7a ods. 1
predpisu úèinného od 1. septembra 2011, povinnos
uhradi poplatok za vybrané ropné výrobky pod¾a § 7a
predpisu úèinného od 1. septembra 2011 sa na tieto vybrané ropné výrobky nevzahuje.
(2) Ak mal podnikate¾ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázate¾ne uhradil príspevok pod¾a § 7a predpisu
úèinného do 31. augusta 2011, a od 1. septembra 2011
do 31. decembra 2011 splnil povinnos pod¾a § 7a
ods. 1 predpisu úèinného od 1. septembra 2011, môe
poiada colný úrad o vrátenie tohto poplatku z týchto
zásob, ktorý preukázate¾ne uhradil pod¾a § 7a predpisu
úèinného od 1. septembra 2011. Nárok na vrátenie poplatku pod¾a tohto odseku zaniká 31. marca 2012.
(3) Ak mal podnikate¾ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázate¾ne uhradil príspevok pod¾a § 7a predpisu
úèinného do 31. augusta 2011 a v období od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011 také vybrané ropné výrobky vyviezol na územie tretieho tátu a uskutoènenie
vývozu doloil pod¾a osobitného predpisu9i) alebo také
vybrané ropné výrobky dodal na územie iného èlenského tátu v reime pozastavenia dane pod¾a osobitného
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predpisu,9i) môe poiada colný úrad o vrátenie príspevku z týchto zásob, ktorý preukázate¾ne uhradil
pod¾a § 7a predpisu úèinného do 31. augusta 2011;
vráti príspevok mono na základe iadosti, ku ktorej
podnikate¾ predloí vetky doklady potrebné na preukázanie oprávnenosti na vrátenie príspevku. Colný
úrad vráti príspevok z týchto zásob vypoèítaný pod¾a
sadzby uvedenej v prílohe è. 4 predpisu úèinného do
31. augusta 2011. Nárok na vrátenie príspevku pod¾a
tohto odseku zaniká 31. marca 2012. Ak colný úrad
vráti príspevok pod¾a tohto odseku, do príjmov Správy
rezerv odvedie príjmy pod¾a § 7a ods. 7 zníené o vrátené príspevky pod¾a tohto odseku..
3. V prílohe è. 4 tvrtý bod znie:
4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín a palivo pre tryskové
motory benzínového typu kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31,
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
a 2710 12 70 ....................19,65 eura za 1 000 litrov,
b) motorová nafta, petrolej, letecký
petrolej a ostatné plynové oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21,
2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43,
2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48,
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17
a 2710 20 19 ....................19,65 eura za 1 000 litrov,
c) vykurovacie oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62,
2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31,
2710 20 35, 2710 20 39
a 2710 20 90.........19,65 eura za 1 000 kilogramov..
Èl. IV
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 62/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 137/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 355/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z.
a zákona è. 334/2011 Z. z. sa mení takto:
1. V § 63c ods. 1 tretej vete sa vypúajú slová v dlhopisovom dôchodkovom fonde a na odplatu za zhodnotenie majetku.
2. V prílohe è. 3 v nadpise sa slová majetku v zmieanom nahrádzajú slovami majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmieanom.
3. V prílohe è. 3 sa slová majetku v zmieanom nahrádzajú slovami majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmieanom a slová dosiahnutá v deò t-1
od sa nahrádzajú slovami dosiahnutá za tri roky
predchádzajúce dòu t, najskôr od.
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Èl. V
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z. a zákona
è. 491/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne prísluný
pod¾a osobitného predpisu.2aaa) Miestne prísluným
colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2aab) a ktorá nevie
preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej
nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez oh¾adu na to,
èi nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami
ako s vlastnými, je vdy ten colný úrad, ktorý túto skutoènos zistí. Pre organizaènú zloku2aac) alebo prevádzkareò osoby môe Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len finanèné riadite¾stvo) urèi miestnu
príslunos colného úradu aj inak ako pod¾a osobitného predpisu,2aaa) ak je to pre výkon správy dane úèelnejie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2aaa a 2aac znejú:

2aaa) § 7 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2aab
) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 42 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2aac
) § 7 Obchodného zákonníka..

2. V § 6 ods. 1 sa slová § 44i ods. 1 nahrádzajú slovami § 44i ods. 1 a 3.
3. V § 6 ods. 2 sa slová § 44i ods. 2 nahrádzajú slovami § 44i ods. 2 a 4.
4. V § 6 ods. 3 sa slová §44i ods. 3 nahrádzajú slovami § 44i ods. 5 a 6.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Napríklad § 135, 456 a 462 Obèianskeho zákonníka, § 64
a 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona, § 40
a 43 zákona è. 563/2009 Z. z..

6. V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Spotrebite¾ské balenie cigariet môe obsahova aj alfanumerický
znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety..
7. V § 9 odseky 5 a 7 znejú:
(5) Ak odsek 30 neustanovuje inak, za neoznaèené
spotrebite¾ské balenie cigariet sa na úèely tohto zákona
povauje spotrebite¾ské balenie cigariet, na ktorom nie
je nalepená kontrolná známka alebo spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené pokodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky, kontrolnou znám-
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kou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a veobecne
záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a odseku
32 a spotrebite¾ské balenie cigariet, ktorého oznaèenie
nie je v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným
právnym predpisom vydaným pod¾a odseku 32.
(6) Kontrolné známky je oprávnená vyhotovi osoba,
ktorá má povolenie na ich tlaè vydané finanèným riadite¾stvom (ïalej len tlaèiareò). Povolenie na tlaè kontrolných známok mono vyda osobe, ktorá spåòa tieto
podmienky:
a) má na daòovom území technické vybavenie na tlaè
dokumentov zabezpeèených pred falovaním, pozmeòovaním a iným zneuitím,
b) má zavedený reimový systém výroby, skladovania,
manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
c) má zabezpeèenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov intalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
d) peciálnymi technikami, technológiami a bezpeènostnými materiálmi zabezpeèuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti falovaniu, pozmeòovaniu a inému zneuitiu,
e) vedie evidenciu zásob ceninového papiera na vyhotovenie kontrolných známok a evidenciu vyhotovených kontrolných známok,
f) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
g) nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberate¾om kontrolných známok,
h) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov,7)
i) nie je v likvidácii, ani na òu nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená retrukturalizácia,
j) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.8)
(7) Osoba, ktorá chce získa povolenie na tlaè kontrolných známok, musí poiada finanèné riadite¾stvo
o vydanie povolenia na tlaè kontrolných známok. iados musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a.
iadate¾ je povinný preukáza colnému úradu splnenie
podmienok pod¾a odseku 6..
8. V § 9 ods. 10 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
9. V § 9 ods. 16 druhej vete a ods. 18 prvej vete sa vypúa bodkoèiarka a vypúajú sa slová ak sa tlaèiareò nachádza na území iného èlenského tátu, tlaèiareò odovzdá reklamované kontrolné známky Colnému
úradu Bratislava.
10. V § 9 odsek 28 znie:
(28) Finanèné riadite¾stvo zruí registraèné odberné
èíslo, ak
a) odberate¾ kontrolných známok neprevezme èas alebo celé mnostvo objednaných kontrolných známok
do 30 dní odo dòa termínu prevzatia dohodnutého
s tlaèiaròou, prièom dôvody neprevzatia kontrolných známok sú na strane odberate¾a kontrolných
známok,
b) dovozca cigariet neuskutoèní dovoz do iestich mesiacov od pridelenia registraèného odberného èísla

Strana 4434

c)
d)

Zbierka zákonov è. 546/2011

alebo odo dòa uskutoènenia posledného dovozu cigariet; colný úrad na základe oznámenia finanèného
riadite¾stva o zruení registraèného odberného èísla
vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
odberate¾ kontrolných známok v lehote do iestich
kalendárnych mesiacov od pridelenia registraèného
odberného èísla nepostupoval pod¾a odseku 12,
dovozca cigariet v lehote do iestich kalendárnych
mesiacov od pridelenia registraèného odberného
èísla nepostupoval pod¾a odseku 12; colný úrad na
základe oznámenia finanèného riadite¾stva o zruení registraèného odberného èísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
dovozca cigariet nespåòa podmienku uvedenú v odseku 13; colný úrad na základe oznámenia finanèného riadite¾stva o zruení registraèného odberného
èísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
zanikli dôvody, na základe ktorých bolo vydané..
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danie daòového priznania za zdaòovacie obdobie,
v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaòovacom období, za ktoré
tento doklad priloí k daòovému priznaniu, v ktorom si
uplatòuje vrátenie dane, najneskôr vak do tyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok
na vrátenie dane vznikol..
22. V § 14 sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 6.

12. V § 12 ods. 1 sa slová daòovým dlníkom nahrádzajú slovami osobou povinnou plati daò (ïalej len
platite¾ dane).

23. V § 14 odsek 6 znie:
(6) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa podania
daòového priznania alebo dodatoèného daòového priznania, ak sú splnené vetky podmienky na vrátenie
dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène daòovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daò zistená
daòovou kontrolou sa neodliuje od dane uvedenej
v daòovom priznaní alebo v dodatoènom daòovom priznaní, daò vráti do 15 dní od ukonèenia daòovej kontroly. Ak colný úrad zistí, e daò zistená daòovou kontrolou sa odliuje od dane uvedenej v daòovom priznaní
alebo v dodatoènom daòovom priznaní, postupuje pod¾a osobitného predpisu9) a daò vráti do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výke dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí..

13. V § 13 ods. 2 sa slová § 42 ods. 3 nahrádzajú slovami osobitného predpisu8b) .

9) § 68 zákona è. 563/2009 Z. z..

e)

f)

11. Nadpis pod § 12 znie:
Osoba povinná plati daò.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z..

14. V § 13 odsek 5 znie:
(5) Platite¾ dane je povinný v daòovom priznaní
uvies poadované údaje a vypoèíta daò pripadajúcu
na mnostvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla
daòová povinnos alebo z ktorého sa uplatòuje vrátenie
dane..
15. V § 13 nadpise sa vypúajú slová dodatoèné daòové priznanie.
16. V § 13 sa vypúajú odseky 6 a 8 a 10.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
17. V § 13 ods. 6 druhej vete sa slová Výsledná daò
nahrádzajú slovom Daò.
18. V § 14 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová pod¾a
§ 13 ods. 10 písm. a).
19. V § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) sa slová
iadosti o vrátenie dane nahrádzajú slovami daòovému priznaniu.
20. V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová znehodnotené
a znièené nahrádzajú slovami znehodnotené alebo
znièené.
21. V § 14 odsek 5 znie:
(5) Vrátenie dane sa uplatní v zdaòovacom období,
v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania má
doklad pod¾a odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba,
ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad pod¾a
odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na po-

Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

24. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Výrobou tabakových výrobkov sa na úèely tohto
zákona rozumie akýko¾vek proces spracovania tabakovej suroviny10) na tabakový výrobok, a to najmä triedenie, mieanie, vlhèenie, rezanie, trhanie, suenie, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok,
zhotovenie do podoby tabakového výrobku alebo balenie tabakového výrobku na predaj iným prevádzkovate¾om ivností11) (ve¾koobchod) alebo koneènému spotrebite¾ovi (maloobchod); za výrobu tabakových výrobkov sa povauje aj pouitie tabaku uvedeného v § 4
ods. 3 písm. c) ako suroviny na výrobu iného tabakového výrobku pod¾a § 4 ods. 3. Výrobou tabakových výrobkov nie je vlastnoruèné zhotovenie cigariet na osobnú spotrebu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

10) § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 2606/2004-100 z 21. októbra 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
tabakové výrobky (oznámenie è. 153/2005 Z. z.).
11
) § 33 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

25. V § 19 ods. 1 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
b) a c).
26. V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:
e) potvrdenie Sociálnej poisovne a zdravotnej poisovne
o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),.
27. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenami i) a k), ktoré
znejú:
i) osvedèenie na výrobu tabakových výrobkov pod¾a
osobitného predpisu;12a) to sa nevzahuje na iados
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na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov
pod¾a § 18,
j) rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzahuje na iados na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov pod¾a § 18,
k) odborné a záväzné stanovisko technickej inpekcie;12c) to sa nevzahuje na iados na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov pod¾a § 18..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12c znejú:

12a) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 2609/1995-100 z 3. októbra 1995, ktorým sa ustanovujú
podmienky vydania osvedèenia na výrobu tabakových výrobkov (oznámenie è. 235/1995 Z. z.).
12b
) § 13 ods. 4 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12c
) Zákon è.125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

28. V § 19 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,.
29. V§ 19 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu, ani osoba, ktorá je personálne
prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om
alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo
majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so
iadate¾om nemala v priebehu desiatich rokov pred
dòom podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje
aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na
tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,13).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
e) a g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 524 Obèianskeho zákonníka.
§ 89 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 239 Trestného zákona.
§ 86 zákona è. 563/2009 Z. z..

30. V § 19 odsek 5 znie:
(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daòového skladu
preverí u iadate¾a skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 1
a 4. Ak sú tieto skutoènosti a údaje uvedené v iadosti
a v prílohách pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a § 16 a 18, colný úrad iadate¾a zaregistruje a vydá
mu povolenie na prevádzkovanie daòového skladu do
60 dní odo dòa podania tejto iadosti..
31. V § 19 ods. 6 sa slová písm. a) a c), odseku 2
písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) a f) nahrádzajú slovami písm. a), odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e)
a g).
32. V § 19 ods. 6 poslednej vete sa vypúajú slová
pod¾a odseku 5.
33. V § 19 ods. 7 písmeno d) znie:
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d) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty na
1. doplnenie zábezpeky na daò pod¾a § 20 ods. 6
písm. c) vo výke urèenej colným úradom, ak zábezpeka na daò nebola doplnená,
2. zloenie alebo doplnenie zábezpeky na daò pod¾a
§ 20 ods. 16 vo výke urèenej colným úradom, ak
zábezpeka na daò nebola zloená alebo doplnená,.
34. V § 19 ods. 8 písmeno b) znie:
b) prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených
v odseku 4 písm. a) a f),.
35. V § 19 ods. 10 písm. b) a c) a § 23 ods. 10 a 12 sa
vypúajú slová a poh¾adávok týkajúcich sa dane.
36. V § 19 ods. 10 písm. d) a § 23 ods. 17 písm. d) sa
vypúajú slová odníme osvedèenie o registrácii a.
37. Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
19a
Osobitná úprava príjmu, skladovania a výdaja
tabakovej suroviny na výrobu tabakových výrobkov
(1) Osoba, ktorá chce prijíma, skladova alebo vydáva tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, vrátane tabakovej suroviny10) èiastoène spracovanej, musí poiada colný úrad o zaradenie do evidencie
obchodníkov, ktorí prijímajú, skladujú alebo vydávajú
tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov
(ïalej len evidencia obchodníkov s tabakovou surovinou). iados musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresy umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) prísluný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c) predpokladaný roèný objem príjmu, skladovania
alebo vydávania tabakovej suroviny,10)
d) identifikaèné údaje dodávate¾a tabakovej suroviny.10)
(2) Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u iadate¾a skutoènosti a údaje pod¾a odseku 1. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí iadate¾a do
evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou do 30
dní odo dòa podania iadosti. iadate¾ je povinný na
poiadanie colného úradu spresni údaje uvedené
v iadosti.
(3) Obchodník s tabakovou surovinou je povinný
vies evidenciu, v ktorej uvedie mnostvo prijatej, skladovanej alebo vydanej tabakovej suroviny.10) Na vedenie evidencie sa vzahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 34
ods. 4 primerane.
(4) Colný úrad vyradí obchodníka s tabakovou surovinou z evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou, ak
a) nedodriava povinnosti pod¾a odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
b) mu zaniklo ivnostenské oprávnenie,
c) poiada o vyradenie z evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou.
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(5) Osoba, ktorá je len pestovate¾om tabaku na daòovom území, nie je povinná poiada colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou.
§ 19b
Evidencia technologického zariadenia na výrobu
tabakových výrobkov
(1) Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 19, alebo osoba,
ktorej vydané povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu pod¾a § 19 zaniklo alebo bolo odòaté a má v drbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èas, okrem osoby, ktorá je výrobcom
technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov a osoby, ktorá vykonáva opravy technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, je povinná do 15 dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti
oznámi colnému úradu
a) svoje identifikaèné údaje,
b) adresu umiestnenia technologického zariadenia na
výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èasti,
c) technické údaje a priloi nákres a fotodokumentáciu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èasti.
(2) Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pod¾a odseku 1 a porovná skutoèný stav
technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èasti s údajmi pod¾a odseku 1
písm. c). Ak sú skutoènosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 1
potvrdenie o zaevidovaní drby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èasti
(ïalej len potvrdenie o zaevidovaní). Drba technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
alebo jeho èasti osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie
o zaevidovaní, sa nepovauje za neoprávnenú, ak sú zachované vetky skutoènosti, na základe ktorých colný
úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho
èas môe colný úrad zabezpeèi uzáverou colného úradu.
(3) Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èas inej osobe, je
povinná do 15 dní odo dòa jeho poskytnutia oznámi
colnému úradu
a) svoje identifikaèné údaje,
b) identifikaèné údaje osoby, ktorej technologické zariadenie urèené na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èas poskytla,
c) technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého technologického zariadenia urèeného
na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èasti.
(4) Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, u nemá v drbe technologické zariadenie na
výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èas, prièom
toto zariadenie neposkytla inej osobe pod¾a odseku 3,
je povinná do 15 dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti
oznámi colnému úradu dôvody tejto zmeny.
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(5) Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pod¾a odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto
skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe
uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 potvrdenie o vyradení z evidencie technologických zariadení na výrobu
tabakových výrobkov.
(6) Akúko¾vek inú zmenu skutoèností a údajov, na
základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je osoba povinná oznámi colnému úradu do 15
dní odo dòa ich vzniku. Colný úrad preverí skutoènosti
a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(7) Finanèné riadite¾stvo vedie evidenciu drby
technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov v èlenení pod¾a
a) identifikaèných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b) adresy umiestnenia technologického zariadenia na
výrobu tabakových výrobkov alebo jeho èasti,
c) technických údajov, fotodokumentácie a nákresu
technologického zariadenia na výrobu tabakových
výrobkov alebo jeho èasti..
38. § 20 vrátane nadpisu znie:
§ 20
Zábezpeka na daò
(1) Zloením zábezpeky na daò sa na úèely tohto zákona rozumie
a) vklad peòaných prostriedkov na úèet colného úradu, prièom colnému úradu nevzniká povinnos vyplati iadate¾ovi úrok,
b) banková záruka14) poskytnutá bankou v prospech
colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záruèná listina obsahuje výhrady banky.
(2) Osoba, ktorá chce prevádzkova daòový sklad, pred
vydaním povolenia na prevádzkovanie daòového skladu,
je povinná zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného
obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného
obehu na úèely oslobodené od dane.
(3) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný ma
zloenú zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na priemerné mesaèné mnostvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò
sa zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane.
(4) Osoba pod¾a odseku 2 a prevádzkovate¾ daòového
skladu pod¾a odseku 3 sú povinní zloi zábezpeku na
daò za vetky daòové sklady, ktoré chcú prevádzkova;
ustanovenia § 21 a 22 tým nie sú dotknuté.
(5) Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daòo-
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vého skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe pod¾a odseku 2 zloenú zábezpeku na daò.
(6) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný sledova výku zloenej zábezpeky na daò a upravi zloenú zábezpeku na daò
a) pred zaèatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ak výka zloenej zábezpeky na daò
pod¾a odseku 3 nezodpovedá výke dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré má prepravova v pozastavení dane vrátane mnostva tabakových výrobkov oslobodených od dane, okrem
zábezpeky na daò na prepravu tabakových výrobkov
v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielate¾, dopravca alebo príjemca,
b) ak daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane mnostva tabakových výrobkov oslobodených od dane prevyuje
o viac ako 20 % daò, ktorá pripadá na mnostvo tabakových výrobkov, na ktoré je zloená zábezpeka
na daò, prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný
zvýi zábezpeku na daò o sumu dane, ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovate¾ovi
daòového skladu upustil od povinnosti zloi zábezpeku na daò,
c) do desiatich pracovných dní odo dòa oznámenia
pod¾a odseku 7, a to o sumu, ktorú colný úrad pouil
na úhradu dane.
(7) Ak daò nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daò
pouije na úhradu dane a oznámi túto skutoènos prevádzkovate¾ovi daòového skladu.
(8) Prevádzkovate¾ daòového skladu môe poiada
colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu
banku, ktorá poskytla bankovú záruku,14) o zníenie
zloenej zábezpeky na daò. iados o zníenie zloenej
zábezpeky na daò môe prevádzkovate¾ daòového skladu predloi colnému úradu, ak zloená zábezpeka na
daò je vyia o viac ako 20 % ako je súèet dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo tabakových výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu vrátane
mnostva tabakových výrobkov oslobodených od dane
a dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo
stavu zásob tabakových výrobkov, ktoré mal prevádzkovate¾ daòového skladu v stave zásob k poslednému
dòu kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
prièom toto prevýenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním iadosti
o zníenie zloenej zábezpeky na daò a trvá aj v èase podania iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na daò.
(9) Colný úrad o iadosti pod¾a odseku 8 rozhodne
do 15 pracovných dní odo dòa jej podania a prísluný
rozdiel môe vráti s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov, a to do piatich pracovných dní odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zníení zábezpeky na daò.
(10) Prevádzkovate¾ daòového skladu môe poiada
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colný úrad o upustenie od povinnosti zloi zábezpeku
na daò (ïalej len upustenie od zábezpeky)
a) úplne, ak je prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky,
b) èiastoène vo výke 50 %, ak je prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky.
(11) Colný úrad iados pod¾a odseku 10 posúdi, a ak
je prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý,
colný úrad rozhodne o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti a urèí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to
najviac na dva roky odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 21 a 22 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú iados
o upustenie od zábezpeky môe prevádzkovate¾ daòového skladu poda najskôr po uplynutí jedného roka
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(12) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorému colný
úrad na základe iadosti rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od
zábezpeky na ïalie obdobie, je povinný poiada colný
úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred
uplynutím doby platnosti rozhodnutia o upustení od
zábezpeky.
(13) Na úèely tohto zákona sa za daòovo spo¾ahlivého
povauje prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý
a) je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu
tabakových výrobkov, ak je iadate¾om o upustenie
od zábezpeky prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na
úèely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia povauje i jeho drba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b) vykazuje stabilnú finanènú situáciu; na úèely tohto
zákona sa stabilnou finanènou situáciou rozumie,
ak prevádzkovate¾ daòového skladu vykazuje na základe súvahy z riadnej úètovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c) dodruje podmienky pod¾a § 19 ods. 4,
d) neporuuje závaným spôsobom povinnosti pod¾a
tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane
pod¾a osobitného predpisu.14aa)
(14) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 10 sú:
a) doklad preukazujúci vlastníctvo technologického
zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo
zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovate¾
daòového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v drbe na základe zmluvy
o kúpe prenajatej veci,
b) úètovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1. dve úètovné obdobia pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. jedno úètovné obdobie pred podaním iadosti
o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
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c) potvrdenie preukazujúce dodranie podmienok pod¾a odseku 13 písm. c)
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(15) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný na
poiadanie colného úradu spresni údaje uvedené
v iadosti pod¾a odseku 10 a v prílohách k iadosti pod¾a odseku 14.
(16) Colný úrad vyzve prevádzkovate¾a daòového skladu, ktorému èiastoène alebo úplne upustil od zábezpeky pod¾a odseku 11, aby zábezpeku na daò zloil alebo
ju doplnil v urèenej lehote, ktorá nesmie by kratia
ako 15 dní a dlhia ako 30 dní, ak zistil, e
a) prevádzkovate¾ daòového skladu má nedoplatky
1. voèi colnému úradu alebo daòovému úradu viac
ako pä dní,
2. na povinných odvodoch poistného pod¾a osobitných predpisov,13)
b) nastali iné okolnosti, na základe ktorých mono odôvodnene predpoklada, e prevádzkovate¾ daòového
skladu nesplní riadne a vèas svoju povinnos zaplati daò pod¾a tohto zákona.
(17) Ak colný úrad urèil lehotu na zloenie alebo doplnenie zábezpeky na daò, prevádzkovate¾ daòového
skladu je povinný zábezpeku na daò zloi alebo doplni v lehote a vo výke urèenej colným úradom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14aa znie:

14aa) Zákon è. 563/2009 Z. z..
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stavení dane opakovane do 60 dní odo dòa podania
tejto iadosti..
45. V § 23 odsek 11 znie:
(11) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, môe poiada colný úrad alebo s písomným
súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníenie zloenej zábezpeky na daò, ak
zloená zábezpeka na daò je vyia o viac ako 20 % ne
daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov
uvedených do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, e tento stav
trvá najmenej es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a za predpokladu, e tento stav trvá aj
v èase podania iadosti o zníenie zábezpeky na daò;
colný úrad vráti prísluný rozdiel s prihliadnutím na
stav zásob tabakových výrobkov a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dòu podania iadosti, a to do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti..
46. V § 23 ods. 15 písmeno b) znie:
b) oprávnený príjemca prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 5,.
47. V § 24 ods. 2 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
48. V § 24 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,.
49. Poznámky pod èiarou k odkazu 15 a 24 sa vypúajú.

39. V § 21 ods. 7 a § 22 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá
nová druhá veta, ktorá znie:
Správa o prijatí musí by podpísaná zaruèeným
elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú inak..

50. § 26 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Po uplynutí lehoty troch rokov odo dòa zaèatia
prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nemono vráti daò.

40. V § 22 ods. 10 piatej vete sa vypúajú slová dopravca alebo.

51. V § 29 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Platite¾ dane pod¾a § 13 ods. 2 pri
vzniku daòovej povinnosti podá daòové priznanie a zaplatí daò najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová
povinnos..

41. V § 23 ods. 2 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
42. V § 23 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,.
43. V § 23 ods. 5 a 7 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 1.
44. V § 23 odsek 6 znie:
(6) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane preverí
u iadate¾a skutoènosti a údaje uvedené v iadosti
a v prílohe. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé
a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5,
colný úrad ho zaregistruje a vydá mu povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v poza-

(11) Na daòové priznanie sa pouije § 13 primerane..

52. V § 29 ods. 9 sa slová po uskutoènení dodávky je
moné poda colnému úradu iados o vrátenie dane
pod¾a § 14 ods. 6 nahrádzajú slovami na vrátenie
dane sa pouije § 14 primerane.
53. V § 32 ods. 11 tretia veta znie: Na vrátenie dane
sa pouije § 14 primerane..
54. V § 32a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Po
uplynutí lehoty troch rokov odo dòa vzniku nezrovnalosti pod¾a odseku 4 nemono vráti daò..
55. V § 33 ods. 12 sa slová ods. 1, 2, 5, 7 a 10 nahrádzajú slovami ods. 1, 2, 5 a 6.
56. Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) § 44 a 47 zákona è. 563/2009 Z. z..
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57. V § 39 ods. 2 sa vypúajú slová a daòovú kontrolu.

rá bola pouitá zo zábezpeky na daò na úhradu
dane, najmenej vak 100 eur..

58. V § 39 ods. 3 písmeno e) znie:
e) odobera bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daòový dozor, vzorky pod¾a písmen a) a d) v odôvodnenom mnostve; colný úrad
vzorku odobratú z tabakových výrobkov zabezpeèených pod¾a osobitného predpisu22a) na úèely expertízy po jej vykonaní nevráti,.

68. § 41 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Pokutu nemono uloi, ak uplynulo pä rokov od
konca roka, v ktorom dolo k porueniu tohto zákona..

Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 40 a 43 zákona è. 563/2009 Z. z..

59. V § 39 odsek 5 znie:
(5) Daòová kontrola sa zaèína spísaním zápisnice
o zaèatí daòovej kontroly. Daòová kontrola u osôb registrovaných pod¾a tohto zákona sa vykoná pod¾a potreby, najmenej vak jedenkrát do dòa zániku práva vyrubi daò.23).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 69 zákona è. 563/2009 Z. z..

69. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 sa vypúa.
70. Poznámka pod èiarou k odkazu 25b znie:

25b) § 42 a 43 zákona è. 563/2009 Z. z..

71. V § 42 ods. 2 sa odkaz 19 umiestnený nad slovom
predpis nahrádza odkazom 14aa).
72. V § 42 odsek 3 znie:
(3) Na postup colného úradu pri zaradení do evidencie pod¾a § 19a sa vzahujú ustanovenia osobitného
predpisu o registraènom konaní.25d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25d znie:

25d) § 67 zákona è. 563/2009 Z. z..

73. § 44i vrátane nadpisu znie:

60. V § 40 ods. 1 sa slová zástupcov a dovozcov cigariet nahrádzajú slovami zástupcov, dovozcov cigariet,
obchodníkov s tabakovou surovinou a zoznam technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov.

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2012

61. V § 40 sa odsek 2 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) identifikaèné údaje obchodníka s tabakovou surovinou,
j) identifikaèné údaje osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní..

(1) V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012
sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru
sadzba dane
cigary, cigarky
72,86 eura/1 000 kusov
tabak
66,96 eura/kg.

62. V § 40 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a dopåòajú sa tieto slová: finanèné riadite¾stvo oznamuje ministerstvu váenú priemernú cenu cigariet prepoèítanú na 1 000 kusov cigariet..

(2) V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012
sa sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 5
ustanovuje takto:
opis tovaru
kombinovaná sadzba dane
pecifická èas
percentuálna èas
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.

63. V § 40 ods. 4 tretej vete sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a dopåòajú sa tieto slová: váená priemerná
cena cigariet sa prepoèíta na 1 000 kusov cigariet..
64. V § 40 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá veta, ktorá
znie:
Váená priemerná cena cigariet sa zaokrúh¾uje na
eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane
nahor..
65. V § 41 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej týmto
zákonom a colný úrad pouije na úhradu dane zábezpeku na daò; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje pod¾a § 23 ods. 8, § 29 ods. 5 alebo § 32 ods. 5..
66. V § 41 ods. 2 písmená j) a k) znejú:
j) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. j) 50 eur, a ak
ide o opakované poruenie 200 eur,
k) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. k) vo výke
rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej
vak 50 eur, a ak ide o opakované poruenie najmenej 200 eur,.
67. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) pod¾a odseku 1 písm. m) vo výke 20 % z èiastky, kto-

§ 44i

(3) V období od 1. februára 2012 do 28. februára
2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru
sadzba dane
cigary, cigarky
75,56 eura/1 000 kusov
tabak
69,44 eura/kg.
(4) V období od 1. februára 2012 do 28. februára
2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 6 ustanovuje takto:
opis tovaru
cigarety

kombinovaná sadzba dane
pecifická èas
58 eur/1 000 kusov

percentuálna èas
23 % z ceny cigariet.

(5) V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012
je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
(6) V období od 1. februára 2012 do 28. februára 2013
je minimálna sadzba dane z cigariet 88,50 eura/1 000 kusov.
(7) Ak sa má spotrebite¾ské balenie cigariet uvádza do daòového vo¾ného obehu od 1. januára 2012,
musí by oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej
bude uvedený znak, ktorým je ve¾ké písmeno C, ozna-
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èujúci platnos sadzby dane z cigariet úèinnú od 1. januára 2012, prièom registraèné odberné èíslo a cena
cigariet musia by uvedené v dvoch èastiach kontrolnej
známky.
(8) Ak sa má spotrebite¾ské balenie cigariet uvádza
do daòového vo¾ného obehu od 1. februára 2012, musí
by oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je ve¾ké písmeno D, oznaèujúci
platnos sadzby dane z cigariet úèinnú od 1. februára
2012, prièom registraèné odberné èíslo a cena cigariet
musia by uvedené v dvoch èastiach kontrolnej známky.
(9) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a doterajieho predpisu v znení
úèinnom do 31. januára 2012 je zakázané uvádza do
daòového vo¾ného obehu po 31. januári 2012.
(10) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. januára 2012 mono predáva, ponúka na
predaj alebo skladova najneskôr do 29. februára 2012.
Po tomto dátume sa bude takto oznaèené spotrebite¾ské
balenie cigariet povaova za neoznaèené.
(11) Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania
predáva spotrebite¾ské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia cigariet uvedené v odseku
9, ktoré nepredala do 29. februára 2012, je povinná do
15. marca 2012 oznámi miestne príslunému colnému úradu mnostvo takto oznaèených spotrebite¾ských balení cigariet a zároveò v tejto lehote poiada
miestne prísluný colný úrad o ich znièenie; colný úrad
takéto spotrebite¾ské balenia cigariet znièí na náklady
osoby a o znièení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie
§ 41 ods. 1 písm. a) sa nepouije.
(12) Ak sa má spotrebite¾ské balenie cigariet uvádza
do daòového vo¾ného obehu od 1. marca 2013, musí by
oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený
znak, ktorým je ve¾ké písmeno E, oznaèujúci platnos
sadzby dane z cigariet úèinnú od 1. marca 2013, prièom
registraèné odberné èíslo a cena cigariet musia by uvedené v dvoch èastiach kontrolnej známky.
(13) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a doterajieho predpisu v znení
úèinnom do 28. februára 2013 je zakázané uvádza do
daòového vo¾ného obehu po 28. februári 2013.
(14) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a doterajieho predpisu v znení
úèinnom do 28. februára 2013 mono predáva, ponúka na predaj alebo skladova najneskôr do 30. apríla
2013. Po tomto dátume sa bude takto oznaèené spotrebite¾ské balenie cigariet povaova za neoznaèené.
(15) Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania
predáva spotrebite¾ské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia cigariet uvedené v odseku
13, ktoré nepredala do 30. apríla 2013, je povinná do
15. mája 2013 oznámi miestne príslunému colnému
úradu mnostvo takto oznaèených spotrebite¾ských balení cigariet a zároveò v tejto lehote poiada miestne prísluný colný úrad o ich znièenie; colný úrad takéto spotrebite¾ské balenia cigariet znièí na náklady právnickej
osoby alebo fyzickej osoby a o znièení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepouije.
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(16) Daò z tabakových výrobkov v spotrebite¾skom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 oznaèených pod¾a
doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. januára
2012 mono pod¾a § 14 ods. 1 vráti do výky daòovej
povinnosti, ktorá vznikla z mnostva tabakových výrobkov v spotrebite¾skom balení cigariet uvedených
v § 6 ods. 2 v zdaòovacom období január 2012.
(17) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené do 31. decembra 2011 sa ukonèí pod¾a § 41 predpisu
úèinného od 1. januára 2012 a na pokuty sa vzahuje
§ 41 predpisu úèinného od 1. januára 2012, ak je to pre
osobu priaznivejie.
(18) Ak konanie o iadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 19
predpisu úèinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukonèené do 31. decembra 2011, colný úrad
iados posúdi, ako keby bola predloená po 31. decembri 2011, a vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti
pod¾a § 19 predpisu úèinného od 1. januára 2012..
74. Za § 44i sa vkladajú § 44j a 44k, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 44j
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. februára 2012
(1) Povolenie na tlaè kontrolných známok vydané
pod¾a § 9 ods. 6 doterajieho predpisu v znení úèinnom
do 31. januára 2012 osobe uvedenej v § 9 ods. 6
písm. b) stráca platnos od 1. februára 2012, ak osoba
nemá na daòovom území technické vybavenie na tlaè
dokumentov zabezpeèených pred falovaním, pozmeòovaním a iným zneuitím. Finanèné riadite¾stvo je povinné osobe pod¾a prvej vety zasla o tejto skutoènosti
oznámenie, a to do 15 dní odo dòa zániku povolenia na
tlaè kontrolných známok vydaného pod¾a § 9 ods. 6
predpisu úèinného do 31. januára 2012.
(2) Osoba pod¾a odseku 1 je povinná
a) do 15. marca 2012 vykona inventarizáciu zásob
kontrolných známok pod¾a osobitného predpisu8)
alebo pod¾a obdobného právneho predpisu prísluného èlenského tátu, a to za úèasti správcu dane
iného èlenského tátu, ak to právne predpisy prísluného èlenského tátu umoòujú,
b) do 31. marca 2012 odovzda Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu
s inventúrnym súpisom8) alebo obdobným zápisom
z inventarizácie zásob kontrolných známok vyhotoveným pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu.
(3) Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané pod¾a odseku 2 znièí na náklady osoby pod¾a
odseku 1 a o ich znièení vyhotoví úradný záznam
v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie úradného
záznamu si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlaèiarni.
(4) Poukaz vydaný odberate¾ovi kontrolných známok
na osobu pod¾a odseku 1 stráca platnos od 1. februára
2012. Odberate¾ kontrolných známok je povinný
do 31. marca 2012 vykona s colným úradom zúètova-
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nie odberu a pouitia kontrolných známok prevzatých
od osoby pod¾a odseku 1. Nepouité kontrolné známky
odberate¾ kontrolných známok odovzdá colnému úradu spolu so zúètovaním odberu a pouitia kontrolných
známok, ktorý takéto kontrolné známky znièí na náklady odberate¾a kontrolných známok a o znièení kontrolných známok vyhotoví úradný záznam. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá colný úrad
a druhé vyhotovenie odovzdá odberate¾ovi kontrolných
známok.
(5) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená odseku
1, je zakázané uvádza do daòového vo¾ného obehu po
31. januári 2012.
(6) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená
v odseku 1, mono predáva, ponúka na predaj alebo
skladova najneskôr do 29. februára 2012. Po tomto
dátume sa bude takto oznaèené spotrebite¾ské balenie
cigariet povaova za neoznaèené.
(7) Osoba, ktorá chce od 1. februára 2012 prijíma,
skladova alebo vydáva tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, musí poiada colný úrad
o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou
surovinou10) najneskôr do 15. januára 2012.
(8) iados pod¾a odseku 7 musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresy umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) prísluný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c) predpokladaný roèný objem príjmu, skladovania
alebo vydávania tabakovej suroviny.10)
(9) Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u iadate¾a skutoènosti a údaje pod¾a odseku 8. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí iadate¾a do
evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou. iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu spresni
údaje uvedené v iadosti.
§ 44k
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. septembra 2012
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý má zloenú zábezpeku na daò pod¾a § 20 doterajieho predpisu
v znení úèinnom do 31. augusta 2012, je povinný
do 31. augusta 2012 zloi zábezpeku na daò vo výke
dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daòového vo¾ného
obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na
mnostvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane.
(2) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorému colný
úrad na základe iadosti rozhodol o upustení od zábezpeky pod¾a § 20 doterajieho predpisu v znení úèinnom
do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povole-
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né upustenie od zábezpeky pod¾a § 20 predpisu úèinného od 1. septembra 2012, je povinný poiada colný
úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a) úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovate¾
daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 24 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky,
b) èiastoèné upustenie od zábezpeky vo výke 50 %, ak
je prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky.
(3) Colný úrad iados pod¾a odseku 2 posúdi, a ak je
prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý,
colný úrad rozhodne o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti a urèí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to
najviac na dva roky odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4) Na úèely tohto zákona sa za daòovo spo¾ahlivého
povauje prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý
a) je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu
tabakových výrobkov, ak je iadate¾om o upustenie
od zábezpeky prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na
úèely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia povauje i jeho drba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b) vykazuje stabilnú finanènú situáciu; na úèely tohto
zákona sa stabilnou finanènou situáciou rozumie,
ak prevádzkovate¾ daòového skladu vykazuje na základe súvahy z riadnej úètovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c) dodruje podmienky pod¾a § 19 ods. 4,
d) neporuuje závaným spôsobom povinnosti pod¾a
tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane
pod¾a osobitného predpisu.14aa)
(5) Prevádzkovate¾ daòového skladu k iadosti pod¾a
odseku 4 priloí
a) doklad preukazujúci vlastníctvo technologického
zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo
zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovate¾ daòového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v drbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b) úètovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1. dve úètovné obdobia pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. jedno úètovné obdobie pred podaním iadosti
o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
c) potvrdenie preukazujúce dodranie podmienok pod¾a odseku 4 písm. c)
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(6) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný na
poiadanie colného úradu spresni údaje uvedené
v iadosti a v prílohách k iadosti.
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(7) Ak konanie o iadosti o upustenie od zábezpeky
predloenej pod¾a § 20 doterajieho predpisu v znení
úèinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne
ukonèené do 31. augusta 2012, colný úrad iados posúdi, ako keby bola predloená po 31. auguste 2012.
(8) Ak konanie o iadosti predloenej pod¾a odseku
2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukonèené,
prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný najneskôr
do 15. septembra 2012 zloi zábezpeku na daò pod¾a
§ 20 predpisu úèinného od 1. septembra 2012.
(9) Ak prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorému
colný úrad èiastoène alebo úplne upustil od zábezpeky
pod¾a § 20 doterajieho predpisu v znení úèinnom do
31. augusta 2012, nepoiada colný úrad o upustenie
od zábezpeky pod¾a odseku 2, je povinný najneskôr do
15. septembra 2012 zloi zábezpeku na daò pod¾a § 20
predpisu úèinného od 1. septembra 2012.
(10) Ustanovenie § 20 ods. 14 písm. b) v znení úèinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatòuje..
75. V celom texte zákona okrem § 44 a 44e a § 44g sa
slová fyzická osoba alebo právnická osoba vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovom osoba v príslunom
tvare, slová colné riadite¾stvo sa vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami finanèné riadite¾stvo v príslunom tvare, slová daòový dlník sa vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami platite¾ dane v príslunom
tvare a slová poh¾adávky po lehote splatnosti sa vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovom nedoplatky
v príslunom tvare.
76. V prílohe è. 1 bod 2 znie:
2. Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011
o truktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 126,
5. 7. 2011)..
77. V prílohe è. 1 sa vypúajú body 3 a 4.
Doterajie body 5 a 6 sa oznaèujú ako body 3 a 4.
Èl. VI
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 191/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 207/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona
è. 192/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z. a zákona
è. 331/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 52 ods. 9 sa slová finanèné riadite¾stvo nahrádzajú slovami Kompetenèné centrum finanèných operácií.
Èl. VII
Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov v znení zákona
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è. 283/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 493/2009 Z. z. a zákona è. 485/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 písm. b) bod 22 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 písm. b) bod 23 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 2 písm. b) bod 6 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

4. V § 2 ods. 1 písm. o) sa èiarka a slová ako aj nahrádzajú slovom a.
5. V § 2 ods. 1 písm. p) sa slová obchodníkom s elektrinou,11) nahrádzajú slovami alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu pod¾a osobitného predpisu,10a) podnikate¾, ktorý je prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
elektriny,10b) alebo podnikate¾, ktorý je obchodníkom
s elektrinou,11).
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:

10a) Napríklad § 5 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 5 zákona
è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10b
) § 2 písm. b) bod 9 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) § 2 písm. b) bod 21 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

6. V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová rozhodnutia Úradu
pre reguláciu sieových odvetví nahrádzajú slovami
cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu
sieových odvetví.
7. V § 7 ods. 1 písmeno e) znie:
e) vyrobená z obnovite¾ného zdroja,14) ak sa jej výroba
preukáe zárukou pôvodu elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie14a) a ak ide o výrobu elektriny
1. v solárnom zariadení,
2. vo veternej elektrárni,
3. v zariadení na vyuitie geotermálnej energie,
4. vo vodnej elektrárni,
5. v zariadení na vyuitie biomasy15) alebo výrobku
vyrobeného z biomasy,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14 a 14a znejú:

14) § 2 písm. b) bod 3 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení zákona
è. 309/2009 Z. z.
14a
) § 7a zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 136/2011 Z. z..

8. V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
f) vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo koneènému spotrebite¾ovi elektriny alebo spotrebovaná osobou,
ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou,15a) a ak zariadenie na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané pod¾a osobitného predpisu,15b) najviac vak na 12
rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky,.
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Poznámky pod èiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) § 8 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona è. 136/2011 Z. z.
15b
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

9. V § 7 ods. 1 písm. j) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: oslobodenie
od dane sa nevzahuje na elektrinu pouitú na výrobu
tepla domácnosou, ktorá nemá vlastný zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo v byte..
10. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená
a spotrebovaná osobou, ak celkový intalovaný výkon
zariadenia neprevyuje 5 MW a ak je elektrina vyrobená z preukázate¾ne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu..
11. V § 8 ods. 1 a 3 sa slová písm. a) a h) nahrádzajú slovami písm. a) a c), g) a h).
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) § 2 písm. b) bod 16 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení zákona
è. 309/2009 Z. z..

13. V § 8 ods. 5 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
14. V § 8 ods. 6 písmeno a) znie:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
15. V § 8 odseky 7 a 9 znejú:
(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebite¾a elektriny a vydaním osvedèenia o registrácii oprávneného spotrebite¾a elektriny preverí
skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 5 a 6. Ak sú tieto
skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad iadate¾a zaregistruje a vydá mu osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a elektriny a iadate¾ovi, ktorý má
samostatné odberné miesto výluène na odber elektriny
oslobodenej od dane, vydá aj povolenie na oslobodenú
elektrinu, a to do 30 dní odo dòa podania tejto iadosti.
Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii oprávneného
spotrebite¾a elektriny sa iadate¾ stáva oprávneným
spotrebite¾om elektriny. Oprávnenému spotrebite¾ovi
elektriny pod¾a odseku 2 vzniká nárok na oslobodenú
elektrinu dòom predloenia povolenia na oslobodenú
elektrinu dodávate¾ovi elektriny.
(8) V povolení na oslobodenú elektrinu colný úrad
uvedie údaje pod¾a odseku 5. Povolenie na oslobodenú
elektrinu vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno
vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá
oprávnenému spotrebite¾ovi elektriny, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá svojmu dodávate¾ovi elektriny; ak
má oprávnený spotrebite¾ elektriny viacerých dodávate¾ov elektriny, vydá colný úrad povolenie na oslobodenú elektrinu pre kadého dodávate¾a elektriny osobitne.
(9) Oprávnený spotrebite¾ elektriny je povinný kadú
zmenu údajov pod¾a odseku 5 a odseku 6 písm. b) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku. Colný
úrad s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien
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a) doplní pôvodné osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a elektriny alebo pôvodné povolenie na
oslobodenú elektrinu,
b) pôvodné osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a elektriny alebo pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruí a vydá nové osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a elektriny alebo
nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7
týmto nie je dotknutý..
16. V § 8 odseky 12 a 13 znejú:
(12) Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a elektriny a odníme vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebite¾ elektriny
a) opakovane pouil elektrinu oslobodenú od dane
pod¾a § 7 ods. 1 písm g) a h) na iný úèel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloenie
pokuty neviedli k náprave,
b) prestal spåòa podmienky na úèely oslobodenia elektriny od dane,
c) poiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej
evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zruenie
ivnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukonèenie
podnikania alebo bol zruený, ak nebol zriadený na
podnikate¾ské úèely,
d) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní
nepokraèuje do skonèenia konania o dedièstve iadny z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený
správca dedièstva,
e) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení
tejto fyzickej osoby za màtvu nadobudlo právoplatnos, a ak v podnikaní nepokraèuje do skonèenia konania o dedièstve iadny z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený správca dedièstva,
f) vstúpil do likvidácie.
(13) Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a elektriny a odníme povolenie na oslobodenú
elektrinu, ak bolo vydané, dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dòom, keï bolo potvrdené nútené
vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená
retrukturalizácia. Colný úrad odníme povolenie na
oslobodenú elektrinu alebo zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a elektriny, ak o to oprávnený spotrebite¾ elektriny poiada, alebo zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a elektriny a odníme povolenie na
oslobodenú elektrinu, ak o to oprávnený spotrebite¾
elektriny poiada. Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a elektriny a odníme povolenie na
oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebite¾ elektriny nepouil povolenie na oslobodenú elektrinu na
odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa
jeho doruèenia. Ak má oprávnený spotrebite¾ elektriny
colným úradom vydaných viac povolení na oslobodenú
elektrinu a oprávnený spotrebite¾ elektriny nepouil
ani jedno povolenie na oslobodenú elektrinu na odber
elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa ich doruèenia, colný úrad zruí registráciu oprávneného
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spotrebite¾a elektriny a odníme povolenia na oslobodenú elektrinu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Napríklad zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

17. V § 8 sa vypúajú odseky 14 a 18 a 20.
Doterajie odseky 15 a 17 sa oznaèujú ako odseky
14 a 16.
18. V § 8 ods. 15 sa slová pod¾a odseku 15 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 14.
19. V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Dòom dodania elektriny pri opakovaných
dodávkach18) je najneskôr posledný deò obdobia, na
ktoré sa platba za dodané mnostvo elektriny vzahuje.
Dòom dodania elektriny je aj deò vyhotovenia dokladu,
ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpoètu skutoène dodaného mnostva elektriny za zúètovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým mnostvom
elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúètovania, a skutoène dodaným mnostvom
elektriny za zúètovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý
zúètovaním celkového mnostva elektriny dodanej za
jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúètovania,
a skutoène dodaného mnostva elektriny za zúètovacie
obdobie sa pouije sadzba dane platná v èase realizácie
dodávky elektriny.
(4) Dòom spotreby elektriny je deò vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpoètu skutoène dodaného mnostva elektriny za zúètovacie obdobie, ak vznikol kladný rozdiel medzi celkovým
mnostvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia,
ktoré sú predmetom zúètovania, a skutoène dodaným
mnostvom elektriny za zúètovacie obdobie; tento deò
spotreby elektriny je rozhodujúci na urèenie zdaòovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý kladný rozdiel
v spotrebe elektriny týka..
20. § 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:
§ 10
Osoba povinná plati daò z elektriny
(1) Osobou povinnou plati daò z elektriny (ïalej len
platite¾ dane z elektriny) je na úèely tohto zákona osoba, ktorá
a) dodala elektrinu na daòovom území koneènému
spotrebite¾ovi elektriny,
b) spotrebovala elektrinu na daòovom území a ktorá je
elektroenergetickým podnikom,
c) vykonáva èinnos pod¾a osobitného predpisu.11a)
(2) Platite¾om dane z elektriny je aj
a) koneèný spotrebite¾ elektriny, ktorému právnická
osoba, ktorá nemá na daòovom území sídlo alebo organizaènú zloku zapísanú v obchodnom registri
a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na
výkon podnikate¾skej èinnosti, z ktorej dosahuje príjem na daòovom území, alebo ktorému fyzická osoba, ktorá nemá na daòovom území trvalý pobyt a ani
nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
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podnikate¾skej èinnosti, z ktorej dosahuje príjem na
daòovom území (ïalej len zahranièná osoba), dodá
elektrinu na daòovom území okrem koneèného spotrebite¾a elektriny, ktorý je koncovým odberate¾om
elektriny v domácnosti,
zahranièná osoba, ktorá dodala elektrinu na daòovom území koncovému odberate¾ovi elektriny v domácnosti,
osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnovite¾ného zdroja
energie,14) ak u nie je platite¾om dane pod¾a odseku 1,
osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak u nie je platite¾om dane pod¾a odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
osoba, ktorá nakupuje elektrinu len na úèely ïalieho predaja a má povolenie podnika v energetike
pod¾a osobitného predpisu,9) ak u nie je platite¾om
dane pod¾a odseku 1 písm. a),
osoba, ktorá dodáva elektrinu oslobodenú od dane,
ak u nie je platite¾om dane pod¾a odseku 1 písm. a),
osoba, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu,17)
osoba, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od
dane na iný úèel, ako je uvedený v § 7.
§ 11
Registrácia platite¾a dane z elektriny

(1) Osoba pod¾a § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) a f),
ktorá chce vykonáva èinnosti pod¾a § 10 ods. 1 a ods. 2
písm. a), c) a f), je povinná poiada colný úrad o registráciu platite¾a dane z elektriny. Zahranièná osoba
pod¾a § 10 ods. 2 písm. b), ktorá chce dodáva elektrinu
na daòovom území koncovému odberate¾ovi elektriny
v domácnosti, je povinná poiada Colný úrad Bratislava o registráciu platite¾a dane z elektriny.
(2) iados o registráciu platite¾a dane z elektriny
musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a a adresu
umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom
alebo s trvalým pobytom iadate¾a.
(3) Prílohou k iadosti o registráciu platite¾a dane
z elektriny je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(4) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti o registráciu platite¾a
dane z elektriny a v prílohe k nej.
(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie platite¾a
dane z elektriny a vydaním osvedèenia o registrácii platite¾a dane z elektriny preverí skutoènosti a údaje pod¾a
odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé,
colný úrad iadate¾a zaregistruje a vydá mu osvedèenie
o registrácii platite¾a dane z elektriny do 15 dní odo dòa
podania tejto iadosti. Dòom doruèenia osvedèenia
o registrácii platite¾a dane z elektriny sa osoba pod¾a
§ 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) a f) a zahranièná osoba
pod¾a § 10 ods. 2 písm. b) stávajú platite¾om dane
z elektriny.
(6) Platite¾ dane z elektriny je povinný kadú zmenu údajov pod¾a odseku 2 oznámi colnému úradu do
15 dní odo dòa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím
na rozsah a závanos zmien vydá nové osvedèenie o re-
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gistrácii platite¾a dane z elektriny, prièom odsek 5 týmto nie je dotknutý, alebo doplní pôvodné osvedèenie
o registrácii platite¾a dane z elektriny.
(7) Platite¾ dane z elektriny je povinný predloi dodávate¾ovi elektriny osvedèenie o registrácii platite¾a
dane z elektriny vydané colným úradom pod¾a odseku 5
pred prvým odberom elektriny. Dodávate¾ elektriny nesmie doda elektrinu bez dane osobe bez predloenia
osvedèenia o registrácii platite¾a dane z elektriny.
(8) Platite¾ dane z elektriny, ktorému bolo pod¾a odseku 6 doplnené pôvodné osvedèenie o registrácii platite¾a dane z elektriny, vydané nové osvedèenie o registrácii platite¾a dane z elektriny alebo ktorému bolo odòaté
osvedèenie o registrácii platite¾a dane z elektriny a zruená registrácia platite¾a dane z elektriny, je povinný
oznámi túto skutoènos dodávate¾ovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dòa jej vzniku.
(9) Colný úrad odníme osvedèenie o registrácii platite¾a dane z elektriny a zruí registráciu platite¾a dane
z elektriny, ak platite¾ dane z elektriny
a) poiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej
evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zruenie
ivnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukonèenie
podnikania alebo bol zruený, ak nebol zriadený na
podnikate¾ské úèely,
b) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skonèenia
konania o dedièstve nepokraèuje v podnikaní iadny
z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený
správca dedièstva,
c) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení
tejto fyzickej osoby za màtvu nadobudlo právoplatnos a do skonèenia konania o dedièstve nepokraèuje v podnikaní iadny z oprávnených dedièov alebo
súdom ustanovený správca dedièstva,
d) vstúpil do likvidácie,
e) opakovane poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona
a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli
k náprave,
f) poiadal o odòatie osvedèenia o registrácii platite¾a
dane z elektriny a zruenie registrácie platite¾a dane
z elektriny.
(10) Colný úrad môe odòa osvedèenie o registrácii
platite¾a dane z elektriny a zrui registráciu platite¾a
dane z elektriny, ak platite¾ dane z elektriny nevykonával èinnos ako platite¾ dane z elektriny, a to v priebehu
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo
dòa uvedeného v osvedèení o registrácii platite¾a dane
z elektriny, prièom prihliada na závanos dôvodov.
(11) Colný úrad odníme osvedèenie o registrácii platite¾a dane z elektriny a zruí registráciu platite¾a dane
z elektriny dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo
dòom, keï bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené
vyrovnanie alebo bola povolená retrukturalizácia..
21. V § 12 nadpise sa vypúajú slová dodatoèné daòové priznanie.
22. V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
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(2) Platite¾ dane z elektriny je povinný najneskôr do
25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová povinnos, poda colnému úradu daòové priznanie vyhotovené pod¾a vzoru ustanoveného veobecne záväzným
právnym predpisom vydaným pod¾a osobitného
predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplati daò. Platite¾ dane z elektriny, ktorý v zdaòovacom období uskutoèòoval len dodávky elektriny bez dane alebo len dodávky
elektriny oslobodenej od dane, je povinný poda colnému úradu daòové priznanie.
(3) Platite¾ dane z elektriny je povinný v daòovom priznaní uvies poadované údaje a vypoèíta daò pripadajúcu na mnostvo elektriny, z ktorej vznikla daòová
povinnos alebo z ktorej sa uplatòuje vrátenie dane..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

23. V § 12 ods. 5 druhá veta znie:
Daò sa zaokrúh¾uje na eurocenty do 0,005 eura nadol
a od 0,005 eura vrátane nahor..
24. V § 12 sa vypúajú odseky 6 a 8.
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 6.
25. V § 13 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Daò mono vráti za podmienok ustanovených
týmto zákonom z preukázate¾ne zdanenej elektriny na
daòovom území
a) oprávnenému spotrebite¾ovi elektriny uvedenému
v § 8 ods. 3, ak takú elektrinu preukázate¾ne spotreboval na úèely oslobodené od dane,
b) platite¾ovi dane z elektriny pod¾a § 10 ods. 2 písm. c),
ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7
ods. 1 písm. e) a ktorý sa preukáe zárukou pôvodu
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie,14a)
c) platite¾ovi dane z elektriny pod¾a § 10 ods. 2 písm. d),
ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7
ods. 1 písm. f) a ktorý sa preukáe potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.15a)
(2) Vrátenie dane sa uplatní v zdaòovacom období,
v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania má
doklad pod¾a odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7. Ak osoba,
ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad pod¾a
odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7 do uplynutia lehoty na
podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie,
v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaòovacom období, za ktoré
tento doklad priloí k daòovému priznaniu, v ktorom si
uplatòuje vrátenie dane, najneskôr vak do tyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok
na vrátenie dane vznikol..
26. V § 13 sa vypúajú odseky 5, 8 a 9.
Doterajie odseky 6, 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
27. V § 13 ods. 5 prvej vete sa slovo troch nahrádza
slovom tyroch a v druhej vete sa slová iados o vrátenie dane musí by doloená nahrádzajú slovami Da-
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òové priznanie alebo dodatoèné daòové priznanie musí
by doloené.
28. V § 13 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Ak je iadate¾om o vrátenie dane platite¾ dane
z elektriny pod¾a § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. e)
a ktorý je drite¾om záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, je povinný k daòovému priznaniu pod¾a odseku 2 priloi záruku pôvodu elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie.14a)
(7) Ak je iadate¾om o vrátenie dane platite¾ dane
z elektriny pod¾a § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. f), je
povinný k daòovému priznaniu pod¾a odseku 2 priloi
a) potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou,15a)
b) doklady preukazujúce dátum uvedenia zariadenia
do prevádzky a spôsob odpisovania tohto zariadenia
pod¾a osobitného predpisu.15b).
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
29. V § 13 odsek 9 znie:
(9) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa podania
daòového priznania alebo dodatoèného daòového priznania, ak sú splnené vetky podmienky na vrátenie
dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène daòovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daò zistená
daòovou kontrolou sa neodliuje od dane uvedenej
v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní, daò vráti do 15 dní od ukonèenia daòovej kontroly. Ak colný úrad zistí, e daò zistená daòovou kontrolou sa odliuje od dane uvedenej v daòovom priznaní
alebo dodatoènom daòovom priznaní, postupuje pod¾a
osobitného predpisu19a) a daò vráti do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výke dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 68 zákona è. 563/2009 Z. z..

30. V § 14 ods. 2 sa slová pod¾a § 11 ods. 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 10 ods. 2 písm. e).
31. V § 19 písm. h) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
oslobodenie od dane sa nevzahuje na uhlie pouité na
výrobu tepla domácnosou, ktorá nemá vlastný zdroj
vykurovania v rodinnom dome alebo v byte,.
32. V § 20 ods. 3 písmeno b) znie:
b) identifikaèné údaje dodávate¾a uhlia,.
33. V § 20 ods. 4 písmeno a) znie:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
34. V § 20 odseky 5 a 7 znejú:
(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebite¾a uhlia a vydaním osvedèenia o registrácii oprávneného spotrebite¾a uhlia preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 3 a 4. Ak sú tieto
skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad iadate¾a za-
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registruje a vydá mu osvedèenie o registrácii
oprávneného spotrebite¾a uhlia a povolenie na oslobodené uhlie, a to do 30 dní odo dòa podania tejto iadosti. Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii oprávneného spotrebite¾a uhlia sa iadate¾ stáva oprávneným
spotrebite¾om uhlia. Oprávnenému spotrebite¾ovi uhlia pod¾a odseku 1 vzniká nárok na oslobodené uhlie
dòom predloenia povolenia na oslobodené uhlie dodávate¾ovi uhlia. Koncovému odberate¾ovi uhlia v domácnosti, ktorý chce pouíva uhlie oslobodené od dane
pod¾a § 19 písm. h), vzniká nárok na oslobodené uhlie
dòom predloenia prehlásenia pod¾a odseku 8 druhej
vety dodávate¾ovi uhlia.
(6) V povolení na oslobodené uhlie colný úrad uvedie
údaje pod¾a odseku 3. Povolenie na oslobodené uhlie
vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebite¾ovi uhlia, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá svojmu dodávate¾ovi uhlia; ak má oprávnený
spotrebite¾ uhlia viacerých dodávate¾ov uhlia, vydá colný úrad povolenie na oslobodené uhlie pre kadého dodávate¾a uhlia osobitne.
(7) Oprávnený spotrebite¾ uhlia je povinný kadú
zmenu údajov pod¾a odseku 3 a odseku 4 písm. b) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku. Colný
úrad s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien
a) doplní pôvodné osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a uhlia alebo pôvodné povolenie na
oslobodené uhlie,
b) pôvodné osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a uhlia alebo pôvodné povolenie na oslobodené uhlie zruí a vydá nové osvedèenie o registrácii
oprávneného spotrebite¾a uhlia alebo nové povolenie na oslobodené uhlie; odsek 5 týmto nie je dotknutý..
35. V § 20 ods. 8 sa vypúajú slová a èíslo obèianskeho preukazu.
36. V § 20 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie,
ak oprávnený spotrebite¾ uhlia
a) opakovane pouil uhlie oslobodené od dane pod¾a
§ 19 písm. d) a g) na iný úèel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
b) prestal spåòa podmienky na úèely oslobodenia uhlia od dane,
c) poiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej
evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zruenie
ivnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukonèenie
podnikania alebo bol zruený, ak nebol zriadený na
podnikate¾ské úèely,
d) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní
nepokraèuje do skonèenia konania o dedièstve iadny z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený
správca dedièstva,
e) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení
tejto fyzickej osoby za màtvu nadobudlo právoplatnos, a ak v podnikaní nepokraèuje do skonèenia ko-
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nania o dedièstve iadny z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený správca dedièstva,
f) vstúpil do likvidácie,
g) poiadal o odòatie povolenia na oslobodené uhlie.
(11) Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie
dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zruení
konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dòom, keï
bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená retrukturalizácia. Colný úrad
zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený
spotrebite¾ uhlia nepouil povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa
jeho doruèenia. Ak má oprávnený spotrebite¾ uhlia colným úradom vydaných viac povolení na oslobodené uhlie a oprávnený spotrebite¾ uhlia nepouil ani jedno povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia
oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa ich doruèenia,
colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a
uhlia a odníme povolenia na oslobodené uhlie..
37. V § 20 ods. 12 sa vypúa prvá veta.
38. V § 20 sa vypúajú odseky 15 a 17.
39. V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Dòom dodania uhlia pri preddavkovej platbe je
deò vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe skutoène dodaného mnostva uhlia..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako 4 a 5.
40. § 22 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Osoba povinná plati daò z uhlia
(1) Osobou povinnou plati daò z uhlia (ïalej len platite¾ dane z uhlia) je na úèely tohto zákona osoba, ktorá
a) dodala uhlie na daòovom území koneènému spotrebite¾ovi uhlia,
b) spotrebovala uhlie na daòovom území a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím..
41. V § 22 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) na ktorej úèet bolo pri dovoze predloené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného reimu
vo¾ný obeh.19b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:

19b) Èl. 79 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení..

42. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Registrácia platite¾a dane z uhlia
(1) Osoba pod¾a § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a), ktorá
chce vykonáva èinnosti pod¾a § 22 ods. 1 a ods. 2
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písm. a), je povinná poiada colný úrad o registráciu
platite¾a dane z uhlia.
(2) iados o registráciu platite¾a dane z uhlia musí
obsahova identifikaèné údaje iadate¾a a adresu
umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom
alebo s trvalým pobytom iadate¾a.
(3) Prílohou k iadosti o registráciu platite¾a dane
z uhlia je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak
je iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(4) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti o registráciu platite¾a
dane z uhlia a v prílohe k nej.
(5) O registráciu platite¾a dane z uhlia je povinný poiada colný úrad aj výrobca uhlia alebo obchodník
s uhlím, ak u nie je registrovaný pod¾a odseku 1. Na
iados o registráciu platite¾a dane z uhlia a prílohu
k iadosti o registráciu platite¾a dane z uhlia sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(6) Zahranièná osoba, ktorá chce dodáva uhlie na
daòovom území koncovému odberate¾ovi uhlia v domácnosti, je povinná poiada Colný úrad Bratislava
o registráciu platite¾a dane z uhlia. Na iados o registráciu platite¾a dane z uhlia a prílohu k iadosti o registráciu platite¾a dane z uhlia sa vzahujú ustanovenia
odsekov 2 a 3. Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii
platite¾a dane z uhlia sa táto zahranièná osoba stáva
platite¾om dane z uhlia.
(7) O registráciu platite¾a dane z uhlia je povinná
poiada colný úrad aj osoba, ktorá dodáva uhlie oslobodené od dane, ak u nie je registrovaná pod¾a odseku 1. Na iados o registráciu platite¾a dane z uhlia
a prílohu k iadosti o registráciu platite¾a dane z uhlia
sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(8) Colný úrad pred vykonaním registrácie platite¾a
dane z uhlia a vydaním osvedèenia o registrácii platite¾a dane z uhlia preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad iadate¾a zaregistruje a vydá mu osvedèenie
o registrácii platite¾a dane z uhlia do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti. Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii platite¾a dane z uhlia sa osoba pod¾a § 22
ods. 1 a ods. 2 písm. a) a odsekov 5 a 7 stáva platite¾om
dane z uhlia.
(9) Platite¾ dane z uhlia je povinný kadú zmenu
údajov pod¾a odseku 2 oznámi colnému úradu do 15
dní odo dòa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na
rozsah a závanos zmien vydá nové osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia, prièom odsek 8 týmto nie je
dotknutý, alebo doplní pôvodné osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia.
(10) Platite¾ dane z uhlia je povinný predloi dodávate¾ovi uhlia osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia vydané colným úradom pod¾a odseku 8 pred prvým
odberom uhlia. Dodávate¾ uhlia nesmie doda uhlie bez
dane osobe bez predloenia osvedèenia o registrácii
platite¾a dane z uhlia.
(11) Platite¾ dane z uhlia, ktorému bolo pod¾a odse-
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ku 9 doplnené pôvodné osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia, vydané nové osvedèenie o registrácii
platite¾a dane z uhlia alebo ktorému bolo odòaté osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia a zruená registrácia platite¾a dane z uhlia, je povinný oznámi túto
skutoènos dodávate¾ovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dòa jej vzniku.
(12) Colný úrad odníme osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia a zruí registráciu platite¾a dane z uhlia, ak platite¾ dane z uhlia
a) poiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej
evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zruenie
ivnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukonèenie
podnikania alebo bol zruený, ak nebol zriadený na
podnikate¾ské úèely,
b) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skonèenia
konania o dedièstve nepokraèuje v podnikaní iadny
z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený
správca dedièstva,
c) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení
tejto fyzickej osoby za màtvu nadobudlo právoplatnos a do skonèenia konania o dedièstve nepokraèuje v podnikaní iadny z oprávnených dedièov alebo
súdom ustanovený správca dedièstva,
d) vstúpil do likvidácie,
e) opakovane poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona
a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli
k náprave,
f) poiadal o odòatie osvedèenia o registrácii platite¾a
dane z uhlia a zruenie registrácie platite¾a dane
z uhlia.
(13) Colný úrad môe odòa osvedèenie o registrácii
platite¾a dane z uhlia a zrui registráciu platite¾a dane
z uhlia, ak platite¾ dane z uhlia nevykonával èinnos
ako platite¾ dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa uvedeného v osvedèení o registrácii platite¾a dane z uhlia, prièom prihliada na závanos dôvodov.
(14) Colný úrad odníme osvedèenie o registrácii platite¾a dane z uhlia a zruí registráciu platite¾a dane z uhlia dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dòom,
keï bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená retrukturalizácia..
43. V § 24 nadpise sa vypúajú slová dodatoèné daòové priznanie.
44. V § 24 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Platite¾ dane z uhlia je povinný najneskôr
do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová povinnos, poda colnému úradu daòové priznanie vyhotovené pod¾a vzoru ustanoveného veobecne záväzným
právnym predpisom vydaným pod¾a osobitného
predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplati daò. Platite¾ dane z uhlia, ktorý v zdaòovacom období uskutoèòoval
len dodávky uhlia bez dane, alebo len dodávky uhlia
oslobodeného od dane, je povinný poda colnému úradu daòové priznanie.
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(3) Platite¾ dane z uhlia je povinný v daòovom priznaní uvies poadované údaje a vypoèíta daò pripadajúcu na mnostvo uhlia, z ktorého vznikla daòová povinnos alebo z ktorého sa uplatòuje vrátenie dane..
45. V § 24 ods. 4 druhá veta znie:
Daò sa zaokrúh¾uje na eurocenty do 0,005 eura nadol
a od 0,005 eura vrátane nahor..
46. V § 24 sa vypúajú odseky 5 a 7.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 5.
47. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Vrátenie dane sa uplatní v zdaòovacom období,
v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania má
doklad pod¾a odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na
vrátenie dane, nemá doklad pod¾a odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol,
nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaòovacom období, za ktoré tento doklad priloí k daòovému priznaniu,
v ktorom si uplatòuje vrátenie dane, najneskôr vak do
tyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol..
48. V § 25 sa vypúajú odseky 4, 6 a 7.
Doterajie odseky 5, 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
49. V § 25 odsek 5 znie:
(5) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa podania
daòového priznania alebo dodatoèného daòového priznania, ak sú splnené vetky podmienky na vrátenie
dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène daòovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daò zistená
daòovou kontrolou sa neodliuje od dane uvedenej
v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní, daò vráti do 15 dní od ukonèenia daòovej kontroly. Ak colný úrad zistí, e daò zistená daòovou kontrolou sa odliuje od dane uvedenej v daòovom priznaní
alebo dodatoènom daòovom priznaní, postupuje pod¾a
osobitného predpisu19a) a daò vráti do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výke dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí..
50. V § 26 ods. 2 sa vypúajú slová a èíslo obèianskeho preukazu.
51. V § 29 ods. 1 sa slová s výnimkou pod¾a odseku 2
nahrádzajú slovami okrem § 39a ods. 2.
52. V § 29 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
53. V § 30 odsek 2 znie:
(2) Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je
a) pouívaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný
na výrobu stlaèeného zemného plynu urèeného na
pouitie ako palivo na výrobu tepla vo výke
1,32 eura/MWh,
b) dodaný na výrobu stlaèeného zemného plynu urèeného na pouitie ako pohonná látka vo výke
9,36 eura/MWh..
54. V § 31 ods. 1 písm. f) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
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oslobodenie od dane sa nevzahuje na zemný plyn pouitý na výrobu tepla domácnosou, ktorá nemá vlastný
zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo v byte,.

59. V § 32 ods. 10 tretej vete sa slová právnickej osobe alebo fyzickej osobe nahrádzajú slovami osobe
pod¾a odseku 2.

55. V § 31 ods. 1 písm. g) sa slová rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieových odvetví nahrádzajú slovami cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieových odvetví.

60. V § 32 odseky 12 a 13 znejú:
(12) Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a odníme vydané povolenie na
oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebite¾ zemného plynu
a) opakovane pouil zemný plyn oslobodený od dane
pod¾a § 31 ods. 1 písm. d) a e) na iný úèel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloenie
pokuty neviedli k náprave,
b) prestal spåòa podmienky na úèely oslobodenia zemného plynu od dane,
c) poiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej
evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zruenie
ivnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukonèenie
podnikania alebo bol zruený, ak nebol zriadený na
podnikate¾ské úèely,
d) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní
nepokraèuje do skonèenia konania o dedièstve iadny z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený
správca dedièstva,
e) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení
tejto fyzickej osoby za màtvu nadobudlo právoplatnos, a ak v podnikaní nepokraèuje do skonèenia konania o dedièstve iadny z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený správca dedièstva,
f) vstúpil do likvidácie.

56. V § 32 ods. 5 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená
b) a d).
57. V § 32 ods. 6 písmeno a) znie:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
58. V § 32 odseky 7 a 9 znejú:
(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a vydaním osvedèenia o registrácii oprávneného spotrebite¾a zemného
plynu preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 5 a 6.
Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad
iadate¾a zaregistruje a vydá mu osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a iadate¾ovi, ktorý má samostatné odberné miesto výluène na
odber zemného plynu oslobodeného od dane, vydá aj
povolenie na oslobodený zemný plyn, a to do 30 dní odo
dòa podania tejto iadosti. Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii oprávneného spotrebite¾a zemného
plynu sa iadate¾ stáva oprávneným spotrebite¾om
zemného plynu. Oprávnenému spotrebite¾ovi zemného
plynu pod¾a odseku 2 vzniká nárok na oslobodený zemný plyn dòom predloenia povolenia na oslobodený
zemný plyn dodávate¾ovi zemného plynu.
(8) V povolení na oslobodený zemný plyn colný úrad
uvedie údaje pod¾a odseku 5. Povolenie na oslobodený
zemný plyn vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá
oprávnenému spotrebite¾ovi zemného plynu, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá svojmu dodávate¾ovi zemného
plynu; ak má oprávnený spotrebite¾ zemného plynu
viacerých dodávate¾ov zemného plynu, vydá colný úrad
povolenie na oslobodený zemný plyn pre kadého dodávate¾a zemného plynu osobitne.
(9) Oprávnený spotrebite¾ zemného plynu je povinný
kadú zmenu údajov pod¾a odseku 5 a odseku 6
písm. b) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej
vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien
a) doplní pôvodné osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a zemného plynu alebo pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn,
b) pôvodné osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a zemného plynu alebo pôvodné povolenie na
oslobodený zemný plyn zruí a vydá nové osvedèenie
o registrácii oprávneného spotrebite¾a zemného plynu alebo nové povolenie na oslobodený zemný plyn;
odsek 7 týmto nie je dotknutý..

(13) Colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a odníme vydané povolenie na
oslobodený zemný plyn dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dòom, keï bolo potvrdené nútené
vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená
retrukturalizácia. Colný úrad odníme povolenie na
oslobodený zemný plyn alebo zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a zemného plynu, ak o to oprávnený
spotrebite¾ zemného plynu poiada, alebo zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak o to
oprávnený spotrebite¾ zemného plynu poiada. Colný
úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a odníme povolenie na oslobodený zemný
plyn, ak oprávnený spotrebite¾ zemného plynu nepouil povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane v priebehu 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa
jeho doruèenia. Ak má oprávnený spotrebite¾ zemného
plynu colným úradom vydaných viac povolení na oslobodený zemný plyn a oprávnený spotrebite¾ zemného
plynu nepouil ani jedno povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa ich doruèenia, colný úrad zruí registráciu oprávneného spotrebite¾a zemného plynu a odníme
povolenia na oslobodený zemný plyn..
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61. V § 32 sa vypúajú odseky 14 a 18 a 20.
Doterajie odseky 15 a 17 sa oznaèujú ako odseky
14 a 16.
62. V § 32 ods. 15 sa slová pod¾a odseku 15 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 14.
63. V § 33 ods. 1 písmeno c) znie:
c) dodania zemného plynu urèeného na výrobu stlaèeného zemného plynu na daòovom území koneènému
spotrebite¾ovi stlaèeného zemného plynu, okrem dodania zemného plynu platite¾ovi dane zo zemného
plynu registrovaného pod¾a § 35 alebo platite¾ovi
dane zo stlaèeného zemného plynu registrovaného
pod¾a § 39a..
64. V § 33 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Dòom dodania zemného plynu pri opakovaných
dodávkach18) je najneskôr posledný deò obdobia, na
ktoré sa platba za dodané mnostvo zemného plynu
vzahuje. Dòom dodania zemného plynu je aj deò vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpoètu skutoène dodaného mnostva zemného
plynu za zúètovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi
celkovým mnostvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúètovania,
a skutoène dodaným mnostvom zemného plynu za
zúètovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý zúètovaním
celkového mnostva zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúètovania,
a skutoène dodaného mnostva zemného plynu za zúètovacie obdobie sa pouije sadzba dane platná v èase
realizácie dodávky zemného plynu.
(4) Dòom spotreby zemného plynu je deò vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania
odpoètu skutoène dodaného mnostva zemného plynu
za zúètovacie obdobie, ak vznikol kladný rozdiel medzi
celkovým mnostvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúètovania,
a skutoène dodaným mnostvom zemného plynu za
zúètovacie obdobie; tento deò spotreby zemného plynu
je rozhodujúci pre urèenie zdaòovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý kladný rozdiel v spotrebe zemného
plynu týka..
65. § 34 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
§ 34
Osoba povinná plati daò zo zemného plynu
(1) Osobou povinnou plati daò zo zemného plynu
(ïalej len platite¾ dane zo zemného plynu) je na úèely
tohto zákona osoba, ktorá
a) dodala zemný plyn na daòovom území koneènému
spotrebite¾ovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávate¾ovi zemného plynu,
b) spotrebovala zemný plyn na daòovom území a ktorá
je plynárenským podnikom alebo dodávate¾om zemného plynu,
c) dodala zemný plyn urèený na výrobu stlaèeného
zemného plynu na daòovom území koneènému
spotrebite¾ovi stlaèeného zemného plynu okrem dodania zemného plynu platite¾ovi dane zo zemného
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plynu registrovaného pod¾a § 35 alebo platite¾ovi
dane zo stlaèeného zemného plynu registrovaného
pod¾a § 39a..
66. § 35 vrátane nadpisu znie:
§ 35
Registrácia platite¾a dane zo zemného plynu
(1) Osoba pod¾a § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a), ktorá
chce vykonáva èinnosti pod¾a § 34 ods. 1 a ods. 2
písm. a), je povinná poiada colný úrad o registráciu
platite¾a dane zo zemného plynu.
(2) iados o registráciu platite¾a dane zo zemného
plynu musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a
a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totoné
so sídlom alebo s trvalým pobytom iadate¾a.
(3) Prílohou k iadosti o registráciu platite¾a dane zo
zemného plynu je doklad preukazujúci oprávnenie na
podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená
kópia, ak je iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo
trvalý pobyt na daòovom území.
(4) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti o registráciu platite¾a
dane zo zemného plynu a v prílohe k nej.
(5) O registráciu platite¾a dane zo zemného plynu je
povinný poiada colný úrad aj podnikate¾, ktorý má
povolenie podnika v energetike pod¾a osobitného
predpisu9) a chce nakupova zemný plyn len na úèely
ïalieho predaja, ak u nie je registrovaný pod¾a odseku 1. Na iados o registráciu platite¾a dane zo zemného plynu a prílohu k iadosti o registráciu platite¾a
dane zo zemného plynu sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(6) Zahranièná osoba, ktorá chce dodáva zemný
plyn na daòovom území koncovému odberate¾ovi zemného plynu v domácnosti, je povinná poiada Colný
úrad Bratislava o registráciu platite¾a dane zo zemného
plynu. Na iados o registráciu platite¾a dane zo zemného plynu a prílohu k iadosti o registráciu platite¾a
dane zo zemného plynu sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 3. Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu sa táto zahranièná osoba
stáva platite¾om dane zo zemného plynu.
(7) O registráciu platite¾a dane zo zemného plynu je
povinná poiada colný úrad aj osoba, ktorá dodáva
zemný plyn oslobodený od dane, ak u nie je registrovaná pod¾a odseku 1. Na iados o registráciu platite¾a
dane zo zemného plynu a prílohu k iadosti o registráciu platite¾a dane zo zemného plynu sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(8) Colný úrad pred vykonaním registrácie platite¾a
dane zo zemného plynu a vydaním osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad iadate¾a
zaregistruje a vydá mu osvedèenie o registrácii platite¾a
dane zo zemného plynu do 15 dní odo dòa podania tejto
iadosti. Dòom doruèenia osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu sa osoba pod¾a § 34 ods. 1
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a ods. 2 písm. a) a odsekov 5 a 7 stáva platite¾om dane
zo zemného plynu.
(9) Platite¾ dane zo zemného plynu je povinný kadú zmenu údajov pod¾a odseku 2 oznámi colnému
úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien vydá nové
osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu, prièom odsek 8 týmto nie je dotknutý, alebo doplní
pôvodné osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu.
(10) Platite¾ dane zo zemného plynu je povinný predloi dodávate¾ovi zemného plynu osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu vydané colným úradom pod¾a odseku 8 pred prvým odberom zemného
plynu. Dodávate¾ zemného plynu nesmie doda zemný
plyn bez dane osobe bez predloenia osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu.
(11) Platite¾ dane zo zemného plynu, ktorému bolo
pod¾a odseku 9 doplnené pôvodné osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu, vydané nové
osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu alebo ktorému bolo odòaté osvedèenie o registrácii
platite¾a dane zo zemného plynu a zruená registrácia
platite¾a dane zo zemného plynu, je povinný oznámi
túto skutoènos dodávate¾ovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dòa jej vzniku.
(12) Colný úrad odníme osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu a zruí registráciu platite¾a
dane zo zemného plynu, ak platite¾ dane zo zemného
plynu
a) poiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej
evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zruenie
ivnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukonèenie
podnikania alebo bol zruený, ak nebol zriadený na
podnikate¾ské úèely,
b) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skonèenia
konania o dedièstve nepokraèuje v podnikaní iadny
z oprávnených dedièov alebo súdom ustanovený
správca dedièstva,
c) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení
tejto fyzickej osoby za màtvu nadobudlo právoplatnos a do skonèenia konania o dedièstve nepokraèuje v podnikaní iadny z oprávnených dedièov alebo
súdom ustanovený správca dedièstva,
d) vstúpil do likvidácie,
e) opakovane poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona
a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli
k náprave,
f) poiadal o odòatie osvedèenia o registrácii platite¾a
dane zo zemného plynu a zruenie registrácie platite¾a dane zo zemného plynu.
(13) Colný úrad môe odòa osvedèenie o registrácii
platite¾a dane zo zemného plynu a zrui registráciu
platite¾a dane zo zemného plynu, ak platite¾ dane zo
zemného plynu nevykonával èinnos ako platite¾ dane
zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa uvedeného
v osvedèení o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu, prièom prihliada na závanos dôvodov.
(14) Colný úrad odníme osvedèenie o registrácii plati-
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te¾a dane zo zemného plynu a zruí registráciu platite¾a
dane zo zemného plynu dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dòom, keï bolo potvrdené nútené
vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená
retrukturalizácia..
67. V § 36 nadpise sa vypúajú slová dodatoèné daòové priznanie.
68. V § 36 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Platite¾ dane zo zemného plynu alebo platite¾
dane zo stlaèeného zemného plynu je povinný najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová
povinnos, poda colnému úradu daòové priznanie vyhotovené pod¾a vzoru ustanoveného veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a osobitného
predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplati daò. Platite¾
dane zo zemného plynu, ktorý v zdaòovacom období
uskutoèòoval len dodávky zemného plynu bez dane
alebo len dodávky zemného plynu oslobodeného od
dane alebo platite¾ dane zo stlaèeného zemného plynu,
ktorý v zdaòovacom období uskutoèòoval len dodávky
stlaèeného zemného plynu bez dane, je povinný poda
colnému úradu daòové priznanie.
(3) Platite¾ dane zo zemného plynu a platite¾ dane zo
stlaèeného zemného plynu je povinný v daòovom priznaní uvies poadované údaje a vypoèíta daò pripadajúcu na mnostvo zemného plynu alebo stlaèeného
zemného plynu, z ktorého vznikla daòová povinnos,
alebo z ktorého sa uplatòuje vrátenie dane..
69. V § 36 ods. 5 druhá veta znie:
Daò sa zaokrúh¾uje na eurocenty do 0,005 eura nadol
a od 0,005 eura vrátane nahor..
70. V § 36 sa vypúajú odseky 6 a 8.
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 6.
71. V § 37 odsek 2 znie:
(2) Vrátenie dane sa uplatní v zdaòovacom období,
v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania má
doklad pod¾a odseku 3 alebo odseku 4. Ak osoba, ktorá
má nárok na vrátenie dane, nemá doklad pod¾a odseku
3 alebo odseku 4 do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie, v ktorom nárok
na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si
uplatní v zdaòovacom období, za ktoré tento doklad
priloí k daòovému priznaniu, v ktorom si uplatòuje
vrátenie dane, najneskôr vak do tyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie
dane vznikol..
72. V § 37 ods. 4 sa na konci prvej vety vkladá èiarka
a slová alebo mnostvo zemného plynu urèené na základe údajov o dodávke plynu urèených typovým diagramom dodávky21a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 54 zákona è.
è. 118/2008 Z. z..

656/2004

Z.

z.

v

znení

zákona
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73. V § 37 sa vypúajú odseky 5, 8 a 9.
Doterajie odseky 6, 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
74. V § 37 ods. 5 prvej vete sa slovo troch nahrádza
slovom tyroch a v druhej vete sa slová iados o vrátenie dane musí by doloená nahrádzajú slovami Daòové priznanie alebo dodatoèné daòové priznanie musí
by doloené.
75. V § 37 odsek 7 znie:
(7) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa podania
daòového priznania alebo dodatoèného daòového priznania, ak sú splnené vetky podmienky na vrátenie
dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène daòovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daò zistená
daòovou kontrolou sa neodliuje od dane uvedenej
v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní, daò vráti do 15 dní od ukonèenia daòovej kontroly. Ak colný úrad zistí, e daò zistená daòovou kontrolou sa odliuje od dane uvedenej v daòovom priznaní
alebo dodatoènom daòovom priznaní, postupuje pod¾a
osobitného predpisu19a) a daò vráti do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výke dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí..
76. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 39a
Osobitné ustanovenie pre stlaèený zemný plyn
(1) Na úèely tohto zákona sa stlaèeným zemným plynom (CNG) rozumie zemný plyn pod¾a § 28 stlaèený
v plniacej stanici kompresorom, ktorý mono poui
ako pohonnú látku, ktorá spåòa poiadavky pod¾a technickej normy,21b) alebo ako palivo.
(2) Základom dane stlaèeného zemného plynu je
mnostvo stlaèeného zemného plynu vyjadrené v kilogramoch. Daò sa vypoèíta ako súèin základu dane
a príslunej sadzby dane. Sadzba dane na stlaèený
zemný plyn dodaný alebo pouívaný ako
a) pohonná látka je vo výke 0,141 eur/kg,
b) palivo na výrobu tepla je sadzba dane vo výke
0,01989 eur/kg.
(3) Daòová povinnos vzniká dòom
a) dodania stlaèeného zemného plynu koneènému
spotrebite¾ovi stlaèeného zemného plynu, ktorý pouije stlaèený zemný plyn ako pohonnú látku, okrem dodania stlaèeného zemného plynu platite¾ovi
dane zo zemného plynu registrovaného pod¾a § 35
a platite¾ovi dane zo stlaèeného zemného plynu registrovaného pod¾a § 39a,
b) dodania stlaèeného zemného plynu koneènému
spotrebite¾ovi stlaèeného zemného plynu, ktorý pouije stlaèený zemný plyn ako palivo na výrobu tepla, okrem dodania stlaèeného zemného plynu platite¾ovi dane zo zemného plynu registrovaného pod¾a
§ 35 a platite¾ovi dane zo stlaèeného zemného plynu
registrovaného pod¾a § 39a,
c) vlastnej spotreby stlaèeného zemného plynu, ako
pohonnej látky u platite¾a dane zo zemného plynu
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registrovaného pod¾a § 35 a u platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu registrovaného pod¾a § 39a,
d) vlastnej spotreby stlaèeného zemného plynu, ako
paliva na výrobu tepla u platite¾a dane zo zemného
plynu registrovaného pod¾a § 35 a u platite¾a dane zo
stlaèeného zemného plynu registrovaného pod¾a
§ 39a.
(4) Platite¾om dane zo stlaèeného zemného plynu je
osoba, ktorá
a) dodala stlaèený zemný plyn koneènému spotrebite¾ovi, ktorý pouíva stlaèený zemný plyn ako pohonnú látku, okrem dodania stlaèeného zemného plynu
platite¾ovi dane zo zemného plynu registrovaného
pod¾a § 35 a platite¾ovi dane zo stlaèeného zemného
plynu registrovaného pod¾a § 39a,
b) dodala stlaèený zemný plyn koneènému spotrebite¾ovi, ktorý pouíva stlaèený zemný plyn ako palivo
na výrobu tepla, okrem dodania stlaèeného zemného plynu platite¾ovi dane zo zemného plynu registrovaného pod¾a § 35 a platite¾ovi dane zo stlaèeného
zemného plynu registrovaného pod¾a § 39a,
c) spotrebovala stlaèený zemný plyn, ako pohonnú látku, ktorý sama vyrobila, okrem fyzickej osoby, ktorá
spotrebovala stlaèený zemný plyn ako pohonnú látku na iný úèel ako na podnikanie,
d) spotrebovala stlaèený zemný plyn, ako palivo na výrobu tepla, ktorý sama vyrobila.
(5) Platite¾om dane zo stlaèeného zemného plynu je aj
a) koneèný spotrebite¾ stlaèeného zemného plynu, ktorému zahranièná osoba dodala stlaèený zemný plyn
na daòovom území, okrem koneèného spotrebite¾a
stlaèeného zemného plynu v domácnosti, ktorý
odobral stlaèený zemný plyn urèený ako palivo na
výrobu tepla,
b) zahranièná osoba, ktorá dodala stlaèený zemný plyn
na daòovom území koncovému odberate¾ovi stlaèeného zemného plynu v domácnosti,
c) osoba, ktorá odobrala stlaèený zemný plyn, ako palivo na výrobu tepla a colný úrad zistí, e ho pouila
ako pohonnú látku,
d) osoba, ktorá je platite¾om dane zo zemného plynu,
ak jej vznikla daòová povinnos pod¾a odseku 3.
(6) O registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu a o vydanie osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu najneskôr v deò
vzniku prvej daòovej povinnosti je povinná písomne poiada colný úrad
a) osoba pod¾a odseku 4 a odseku 5 písm. a), ak u nie
je registrovaná ako platite¾ dane zo zemného plynu
pod¾a § 35,
b) osoba, ktorá chce odobera zemný plyn na výrobu
stlaèeného zemného plynu bez dane, ak u nie je registrovaná ako platite¾ dane zo stlaèeného zemného
plynu pod¾a odseku 4 alebo odseku 5 písm. a) alebo
ak u nie je registrovaná ako platite¾ dane zo zemného plynu pod¾a § 35,
c) osoba, ktorá chce na daòovom území dodáva alebo
nakupova na úèel ïalieho predaja stlaèený zemný
plyn ako pohonnú látku alebo ako palivo na výrobu
tepla, ak u nie je registrovaná ako platite¾ dane zo
stlaèeného zemného plynu pod¾a odseku 4 alebo od-
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seku 5 písm. a) alebo ak u nie je registrovaná ako
platite¾ dane zo zemného plynu pod¾a § 35.
(7) Zahranièná osoba, ktorá je platite¾om dane zo
stlaèeného zemného plynu pod¾a odseku 5 písm. b), je
povinná písomne poiada Colný úrad Bratislava o registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu
najneskôr v deò vzniku prvej daòovej povinnosti. Na
iados o registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu sa vzahuje odsek 8 primerane.
(8) Na registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu, vydanie osvedèenia o registrácii platite¾a
dane zo stlaèeného zemného plynu, odòatie osvedèenia
o registrácii platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu a zruenie registrácie platite¾a dane zo stlaèeného
zemného plynu sa pouije § 35 primerane.
(9) Prílohami k iadosti o registráciu platite¾a dane
zo stlaèeného zemného plynu sú
a) doklad pod¾a § 35 ods. 3,
b) technická dokumentácia zariadenia na výrobu stlaèeného zemného plynu a údaje o intalovanom plniacom zariadení.
(10) Na urèenie dòa dodania stlaèeného zemného plynu pri opakovaných dodávkach a dòa spotreby stlaèeného zemného plynu sa pouije § 33 ods. 3 a 4 primerane. Daòová povinnos nevzniká na daòovom území
osobe pri dodaní stlaèeného zemného plynu do iného
èlenského tátu alebo na územie tretieho tátu.
(11) Na vrátenie dane platite¾ovi dane zo stlaèeného
zemného plynu sa pouije § 37 primerane.
(12) Platite¾ dane zo stlaèeného zemného plynu pod¾a
odseku 6 písm. b) je povinný predloi dodávate¾ovi
zemného plynu alebo dodávate¾ovi stlaèeného zemného plynu osvedèenie o registrácii platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu alebo osvedèenie o registrácii
platite¾a dane zo zemného plynu vydané colným úradom najneskôr pred prvým odberom zemného plynu
alebo stlaèeného zemného plynu. Dodávate¾ zemného
plynu alebo dodávate¾ stlaèeného zemného plynu nesmie doda zemný plyn alebo stlaèený zemný plyn bez
dane osobe bez predloenia osvedèenia o registrácii
platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu alebo
osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo zemného plynu.
(13) Platite¾ dane zo stlaèeného zemného plynu, pod¾a svojej èinnosti, je povinný priebene vies evidenciu
mnostva
a) odobratého zemného plynu v MWh,
b) odobratého zemného plynu v MWh a z toho pouitého na výrobu stlaèeného zemného plynu,
c) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil a dodal na pouitie ako pohonná látka,
d) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil a dodal na pouitie ako palivo na výrobu tepla,
e) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil ako
pohonnú látku pre vlastnú spotrebu,
f) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil ako
palivo na výrobu tepla pre vlastnú spotrebu,
g) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a dodal na pouitie ako pohonná látka,
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h) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a pouil ako pohonnú látku,
i) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a dodal na pouitie ako palivo na výrobu tepla,
j) stlaèeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a pouil ako palivo na výrobu tepla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21b znie:

21b) STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na pouitie
ako stlaèené palivo do vozidiel. Èas 1: Oznaèovanie kvality
(38 6177)..

77. Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 44 a 47 zákona è. 563/2009 Z. z..

78. V § 41 odsek 2 znie:
(2) Daòová kontrola sa zaèína spísaním zápisnice
o zaèatí daòovej kontroly. Daòová kontrola u osôb registrovaných pod¾a tohto zákona sa vykoná pod¾a potreby, najmenej vak jedenkrát do dòa zániku práva vyrubi daò.19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24 sa vypúa.
79. § 41 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak colný úrad zistí, e oprávnený spotrebite¾ elektriny, oprávnený spotrebite¾ uhlia, oprávnený
spotrebite¾ zemného plynu, platite¾ dane z elektriny,
platite¾ dane z uhlia, platite¾ dane zo zemného plynu
alebo platite¾ dane zo stlaèeného zemného plynu poruuje tento zákon, vyzve ho na plnenie povinností pod¾a
tohto zákona a pouèí ho o následkoch spojených s ich
nedodriavaním..
80. § 42 vrátane nadpisu znie:
§ 42
Vedenie evidencie colným úradom a finanèným
riadite¾stvom
(1) Na úèely správy dane je colný úrad povinný vies
elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje register
platite¾ov dane z elektriny, platite¾ov dane z uhlia, platite¾ov dane zo zemného plynu, platite¾ov dane zo stlaèeného zemného plynu, oprávnených spotrebite¾ov
elektriny, oprávnených spotrebite¾ov uhlia, oprávnených spotrebite¾ov zemného plynu, a ak nie sú zaregistrovaní ako platitelia dane z uhlia aj výrobcov uhlia
a obchodníkov s uhlím a podnikate¾ov, ktorí majú povolenie podnika v energetike pod¾a osobitného predpisu,9) a ktorí nakupujú elektrinu len na úèely ïalieho
predaja, alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na úèely
ïalieho predaja, ako aj platite¾ov dane zo stlaèeného
zemného plynu, ak nie sú registrovaní ako platitelia
dane zo zemného plynu.
(2) Elektronická databáza údajov obsahuje najmä
identifikaèné údaje
a) platite¾ov dane z elektriny, platite¾ov dane z uhlia,
platite¾ov dane zo zemného plynu, platite¾ov dane zo
stlaèeného zemného plynu, registraèné èíslo, dátum
pridelenia a dátum zruenia registraèného èísla,
b) oprávnených spotrebite¾ov elektriny, oprávnených
spotrebite¾ov uhlia a oprávnených spotrebite¾ov
zemného plynu, registraèné èíslo, dátum pridelenia
registraèného èísla a dátum zruenia registraèného
èísla,
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c) výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím, ak u nie sú
registrovaní ako platitelia dane z uhlia pod¾a § 23
ods. 1, ako aj podnikate¾ov, ktorí majú povolenie
podnika v energetike pod¾a osobitného predpisu,9)
a ktorí nakupujú elektrinu len na úèely ïalieho
predaja, alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na
úèely ïalieho predaja, ak u nie sú registrovaní ako
platitelia dane z elektriny pod¾a § 11 ods. 1 alebo ako
platitelia dane zo zemného plynu pod¾a § 35 ods. 1,
d) platite¾ov dane zo stlaèeného zemného plynu, ak nie
sú registrovaní ako platitelia dane zo zemného plynu, registraèné èíslo, dátum pridelenia a dátum zruenia registraèného èísla.
(3) Finanèné riadite¾stvo alebo ním poverený colný
úrad je povinný vies centrálnu elektronickú databázu
údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2..
81. V § 43 odsek 3 znie:
(3) Podnikate¾ovi, ktorý pouil elektrinu oslobodenú
od dane na iný úèel, ako je uvedený v § 7, alebo ktorý
pouil uhlie oslobodené od dane na iný úèel, ako je uvedený v § 19, alebo ktorý pouil zemný plyn oslobodený
od dane na iný úèel, ako je uvedený v § 31, okrem podnikate¾a, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu pod¾a § 8 ods. 16 alebo ktorému colný
úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn pod¾a
§ 32 ods. 16, colný úrad uloí pokutu vo výke 50 %
dane pripadajúcej na mnostvo spotrebovanej elektriny, mnostvo spotrebovaného uhlia alebo mnostvo
spotrebovaného zemného plynu. Ak výka pokuty nepresiahne 16,59 eura, colný úrad pokutu neuloí..
82. V § 43 ods. 4 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 3.
83. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) § 155 ods. 1 písm. f) prvý bod a písm. g) zákona
è. 563/2009 Z. z..

84. § 43 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pokutu nemono uloi, ak uplynulo pä rokov od
konca roka, v ktorom dolo k porueniu tohto zákona..
85. § 44 znie:
§ 44
Na správu dane sa pouije osobitný predpis,26) ak § 3,
10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 39a, § 41 ods. 2 a § 43
neustanovujú inak..
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pod¾a § 10 ods. 2 písm. c) predpisu úèinného od 1. januára 2012 a colný úrad mu vydá osvedèenie o registrácii
platite¾a dane z elektriny. Osvedèenie o registrácii
oprávneného spotrebite¾a elektriny, ako aj povolenie na
odber elektriny oslobodenej od dane pod¾a § 7 ods. 1
písm. e) doterajieho predpisu v znení úèinnom
do 31. decembra 2011 stráca platnos 1. januára 2012.
(2) Oprávnený spotrebite¾ pod¾a § 8 doterajieho
predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011, ktorý
vyrába elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7 ods. 1
písm. f) doterajieho predpisu v znení úèinnom
do 31. decembra 2011, sa povauje za platite¾a dane
pod¾a § 10 ods. 2 písm. d) predpisu úèinného od 1. januára 2012 a colný úrad mu vydá osvedèenie o registrácii platite¾a dane z elektriny. Osvedèenie o registrácii oprávneného spotrebite¾a elektriny, ako aj povolenie
na odber elektriny oslobodenej od dane pod¾a § 7 ods. 1
písm. f) doterajieho predpisu v znení úèinnom
do 31. decembra 2011 stráca platnos 1. januára 2012.
(3) Ak osoba, ktorá chce vyrába elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. decembra
2011 poiadala colný úrad o registráciu oprávneného
spotrebite¾a elektriny alebo poiadala o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu, ak chce priamo odobera
elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 8 doterajieho
predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011 a konanie o tejto iadosti nebolo právoplatne ukonèené do
31. decembra 2011, colný úrad posúdi túto iados
pod¾a § 11 predpisu úèinného od 1. januára 2012.
(4) Daòový dlník registrovaný pod¾a § 11 doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011 sa
povauje za platite¾a dane z elektriny registrovaného
pod¾a § 11 predpisu úèinného od 1. januára 2012.
(5) Daòový dlník registrovaný pod¾a § 23 doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011 sa
povauje za platite¾a dane z uhlia registrovaného pod¾a
§ 23 predpisu úèinného od 1. januára 2012.
(6) Daòový dlník registrovaný pod¾a § 35 doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011
sa povauje za platite¾a dane zo zemného plynu registrovaného pod¾a § 35 predpisu úèinného od 1. januára
2012.

86. Za § 48a sa vkladajú § 48b a 48c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

(7) Ak osoba poiadala colný úrad o registráciu daòového dlníka pod¾a § 11, § 23 alebo § 35 doterajieho
predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011 a konanie o tejto iadosti nebolo právoplatne ukonèené do
31. decembra 2011, colný úrad posúdi túto iados
pod¾a § 11, § 23 alebo § 35 predpisu úèinného od 1. januára 2012.

§ 48b

§ 48c

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2012

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. apríla 2012

(1) Oprávnený spotrebite¾ pod¾a § 8 doterajieho
predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011, ktorý
vyrába elektrinu oslobodenú od dane pod¾a § 7 ods. 1
písm. e) doterajieho predpisu v znení úèinnom
do 31. decembra 2011, sa povauje za platite¾a dane

(1) Osoba, ktorá chce by platite¾om dane zo stlaèeného zemného plynu pod¾a § 39a ods. 4 a ods. 5
písm. a) predpisu úèinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 poiada colný úrad o registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu a o vy-

Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Zákon è. 563/2009 Z. z..
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danie osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu, ak chce od 1. apríla 2012 prijíma a dodáva na daòovom území stlaèený zemný plyn.
Na registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného
plynu a vydanie osvedèenia o registrácii platite¾a dane
zo stlaèeného zemného plynu sa pouije § 35 primerane.
(2) Osoba, ktorá chce by platite¾om dane zo stlaèeného zemného plynu pod¾a § 39a ods. 5 písm. b) predpisu úèinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 poiada Colný úrad Bratislava o registráciu
platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu a o vydanie
osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo stlaèeného
zemného plynu, ak chce od 1. apríla 2012 dodáva na
daòovom území stlaèený zemný plyn koncovému odberate¾ovi stlaèeného zemného plynu v domácnosti. Na
registráciu platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu
a vydanie osvedèenia o registrácii platite¾a dane zo stlaèeného zemného plynu sa pouije § 35 primerane.
(3) Prílohami k iadosti o registráciu platite¾a dane zo
stlaèeného zemného plynu pod¾a odsekov 1 a 2 sú
a) doklad pod¾a § 35 ods. 3,
b) technická dokumentácia zariadenia na výrobu stlaèeného zemného plynu a údaje o intalovanom plniacom zariadení..
87. V celom texte zákona okrem § 47 a 48a sa slová
právnická osoba alebo fyzická osoba vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovom osoba v príslunom tvare,
slová colné riadite¾stvo vo vetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami finanèné riadite¾stvo v príslunom tvare. V celej druhej èasti zákona sa slová daòový dlník
vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami platite¾ dane
z elektriny v príslunom tvare, v celej tretej èasti zákona sa slová daòový dlník vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami platite¾ dane z uhlia v príslunom tvare
a v celej tvrtej èasti zákona sa slová daòový dlník vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami platite¾ dane zo
zemného plynu v príslunom tvare.
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a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze
v znení neskorích predpisov..
2. V § 11 ods. 6 písmeno b) znie:
b) finanènému riadite¾stvu alebo Kompetenènému
centru finanèných operácií na úèely plnenia úloh
pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Napríklad zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach, zákon
è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva..

3. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daòový
subjekt, ktorý je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
ktorého zastupuje pri správe daní..
4. V § 156 ods. 9 sa vypúa slovo úplnej dvakrát.
5. V § 165a sa za slovo Pod¾a vkladajú slová § 13
ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad pri správe daní pod¾a osobitného
predpisu33) od 1. apríla 2012, pod¾a § 14 sa postupuje
od 1. apríla 2012 a pod¾a.
Èl. IX
Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová spravuje, rozvíja
a prevádzkuje nahrádzajú slovami spravuje a rozvíja.
2. V § 6 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) prevádzkuje informaèné systémy finanènej správy,11).
Doterajie písmeno k) sa oznaèuje ako písmeno l).
Èl. X

Èl. VIII
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z.
a zákona è. 384/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na zaèiatok
vkladá citácia, ktorá znie:
Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012 okrem ustanovení èl. II, èl. VI a èl. IX, ktoré nadobúdajú
úèinnos 2. januára 2012, èl. V bodov 7, 9, 37, 60 a 61,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. februára 2012, èl. I bodov 6, 68, 69, 81, 85, 86, 87, 88, 91 a 94, èl. IV a èl. VII
bodu 76, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2012,
èl. I bodov 53, 58, 60, 65, 73, 77, 90 a 93 a èl. V bodov
38, 65 a 67, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra
2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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547
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
è. 621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 61/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 504/2009 Z. z. a zákona è. 486/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) register úètovných závierok (ïalej len register)..
2. V § 4 ods. 2 sa slová a mieste predkladania nahrádzajú èiarkou a slovami postupoch a mieste ukladania.
3. V § 8 ods. 3 sa za slová pod¾a § 21 vkladajú èiarka
a slová uloila dokumenty pod¾a § 23a.
4. V § 9 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
5. V § 16 ods. 1 sa vypúajú písmená c) a d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno c).
6. V § 16 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
7. V § 16 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Úètovná jednotka v úètovnom období odo dòa
vstupu do likvidácie do dòa skonèenia likvidácie otvorí
úètovné knihy ku dòu vstupu do likvidácie a uzavrie
úètovné knihy ku dòu skonèenia likvidácie.
(8) Úètovná jednotka v úètovnom období odo dòa
úèinnosti vyhlásenia konkurzu do dòa právoplatnosti
uznesenia o zruení konkurzu otvorí úètovné knihy ku
dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie úètovné
knihy ku dòu právoplatnosti uznesenia o zruení konkurzu..
8. § 16 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) V úètovnej jednotke úètujúcej v sústave jednoduchého úètovníctva sa musí dodra zásada, e koneèné zostatky majetku a záväzkov v jednotlivých úètovných knihách ku dòu, ku ktorému sa zostavuje
úètovná závierka, sa rovnajú zaèiatoèným stavom majetku a záväzkov v jednotlivých úètovných knihách
k prvému dòu bezprostredne nasledujúceho úètovného obdobia..
9. V § 17 sa vypúa odsek 10.

Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
10. V § 17a ods. 1 sa èiarka za slovami doplnková
dôchodková spoloènos nahrádza spojkou a a vypúajú sa slová a platobná intitúcia22ad).
11. V § 17a ods. 3 druhej vete sa za slová ktorou je
vkladajú slová platobná intitúcia,22ad) intitúcia elektronických peòazí,22ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ad znie:

22ad) Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. § 17a sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Úètovná jednotka zostavujúca úètovnú závierku
pod¾a odsekov 1 a 6 je povinná zostavi výkaz vybraných údajov z úètovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z úètovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením.
Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho
vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky..
13. V § 21 odseky 1 a 5 znejú:
(1) Individuálnu výroènú správu povinne ukladajú
do zbierky listín obchodného registra úètovné jednotky, ktoré musia ma úètovnú závierku overenú audítorom pod¾a § 19 ods. 1 písm. a), b) alebo d) takto:
a) akciová spoloènos, spoloènos s ruèením obmedzeným, drustvo a tátny podnik, a to do 30 dní po
schválení úètovnej závierky,
b) Exportno  importná banka Slovenskej republiky,
a to do 60 dní po schválení úètovnej závierky,
c) verejná obchodná spoloènos a komanditná spoloènos, a to do siedmich mesiacov po uplynutí úètovného obdobia.
(2) Individuálna výroèná správa a konsolidovaná výroèná správa úètovnej jednotky, ktorou je obec alebo
vyí územný celok, sa ukladá v registri pod¾a § 23a do
jedného roka od skonèenia úètovného obdobia.
(3) Úètovná jednotka, na ktorú sa vzahuje povinnos zostavova konsolidovanú výroènú správu pod¾a
§ 22, je povinná uloi konsolidovanú výroènú správu
do zbierky listín obchodného registra do jedného roka
od skonèenia úètovného obdobia.
(4) Materská úètovná jednotka, ktorá postupuje pod¾a § 22 ods. 8, je povinná uloi konsolidovanú úètovnú závierku uvedenú v § 22 ods. 9 písm. a) spolu so
správou audítora a konsolidovanou výroènou správou
do zbierky listín obchodného registra do jedného roka
od skonèenia jej úètovného obdobia, prièom konsolido-
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vaná úètovná závierka môe by uloená ako súèas
konsolidovanej výroènej správy.
(5) Úètovná jednotka uvedená v § 17a zverejní najmenej na jeden rok informáciu na svojom webovom sídle
o uloení úètovnej závierky v registri pod¾a § 23a alebo
zverejní na òom úplnú úètovnú závierku v tom istom
rozsahu a v tej istej lehote, ako bola uloená v registri
pod¾a § 23a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28d sa vypúa.
14. V § 21 sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 sa vypúa.
15. V § 21 ods. 7 sa slová Odsek 8 nahrádzajú slovami Odsek 6.
16. V § 22 ods. 8 sa vypúajú slová Európskej
únie.
17. V § 22 odsek 10 znie:
(10) Materská úètovná jednotka nemá povinnos
zostavi konsolidovanú úètovnú závierku, ak ku dòu,
ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie na základe jej individuálnych úètovných závierok a individuálnych úètovných závierok vetkých jej dcérskych
úètovných jednotiek neboli splnené aspoò dve z nasledujúcich podmienok:
a) celková suma majetku materskej úètovnej jednotky
a dcérskych úètovných jednotiek je väèia ako
17 000 000 eur, prièom sumou majetku sa na tento
úèel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o poloky pod¾a § 26 ods. 3,
b) èistý obrat materskej úètovnej jednotky a dcérskych
úètovných jednotiek je vyí ako 34 000 000 eur, prièom èistým obratom na tento úèel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých
sluieb a iné výnosy súvisiace s benou èinnosou
úètovnej jednotky po odpoèítaní zliav,
c) priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov materskej úètovnej jednotky a dcérskych úètovných jednotiek za úètovné obdobie presiahol 250..
18. § 22 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Úètovná jednotka zostavujúca úètovnú závierku pod¾a odsekov 1 a 17 je povinná zostavi výkaz vybraných údajov z úètovnej závierky. Rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov
z úètovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením.
Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho
vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky..
19. V § 22a odsek 3 znie:
(3) Súhrnnú úètovnú závierku verejnej správy
zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej
úètovnej závierky ústrednej správy pod¾a odseku 2,
konsolidovaných úètovných závierok obcí, konsolidovaných úètovných závierok vyích územných celkov, úètovných závierok subjektov verejnej správy,5)
ktoré nezostavujú konsolidovanú úètovnú závierku
pod¾a odseku 1, a úètovných závierok právnických
osôb s majetkovou úèasou tátu zaloených pod¾a
osobitných predpisov.29b).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) Napríklad zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení
neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. § 22a sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Úètovná jednotka zostavujúca konsolidovanú
úètovnú závierku pod¾a odseku 1 má povinnos zostavi konsolidovanú výroènú správu. Ak má úètovná jednotka pod¾a odseku 1 povinnos zostavi aj individuálnu výroènú správu, môe údaje z individuálnej
výroènej správy uvies v konsolidovanej výroènej správe a individuálnu výroènú správu nezostavova ako
samostatný dokument.
(7) Úètovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej
úètovnej závierky pod¾a odsekov 1 a 2 a úètovné jednotky zahrnuté do súhrnnej úètovnej závierky verejnej
správy pod¾a odseku 3 sú povinné poskytnú svoju individuálnu úètovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej úètovnej závierky
a súhrnnej úètovnej závierky v termíne a v truktúre
stanovenej úètovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku a súhrnnú úètovnú závierku, okrem informácií a individuálnej úètovnej závierky, ktorých obsahom sú utajované skutoènosti
pod¾a osobitného predpisu.29c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29c znie:

29c) § 2 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. Za tretiu èas sa vkladá nová tvrtá èas, ktorá
znie:
TVRTÁ ÈAS
REGISTER
§ 23
(1) Register je informaèným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo (ïalej len
správca registra).
(2) Do registra sa ukladajú
riadne individuálne úètovné závierky,
mimoriadne individuálne úètovné závierky,
priebené individuálne úètovné závierky,
riadne konsolidované úètovné závierky,
mimoriadne konsolidované úètovné závierky,
priebené konsolidované úètovné závierky,
súhrnné úètovné závierky verejnej správy,
výkazy vybraných údajov z úètovných závierok pod¾a § 17a a 22,
i) správy audítora,
j) individuálne výroèné správy obcí,
k) konsolidované výroèné správy obcí,
l) individuálne výroèné správy vyích územných celkov a
m) konsolidované správy vyích územných celkov.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(3) Do registra môe úètovná jednotka uloi aj úètovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu.
(4) Správca registra
a) vytvára, udriava a prevádzkuje register,
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b) zhromaïuje a spracováva údaje z úètovných závierok,
c) zhromaïuje a spracováva údaje z výroèných správ
obcí a výroèných správ vyích územných celkov,
d) vykonáva formálnu kontrolu údajov uvádzaných
v úètovnej závierke,
e) poskytuje a sprístupòuje dokumenty pod¾a odseku
2 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy
a iným osobám.
(5) Dokumenty pod¾a odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty pod¾a odseku 2 musia by vyhotovené a uloené v tátnom jazyku a na základe rozhodnutia úètovnej jednotky môu by uloené aj v cudzom
jazyku.
(6) Register sa èlení na verejnú èas a neverejnú èas.
Verejnú èas registra tvoria dokumenty pod¾a odseku 2
len
a) úètovnej jednotky, ktorá zostavuje úètovnú závierku
pod¾a § 17a a 22,
b) obchodnej spoloènosti,
c) drustva,
d) tátneho podniku,
e) subjektu verejnej správy,
f) inej úètovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, e úètovná závierka týchto osôb má by verejne prístupná.
(7) Správca registra vedie zoznam úètovných jednotiek a aktualizuje ho.
§ 23a
(1) Dokumenty pod¾a § 23 ods. 2 sa ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme.
(2) Úètovná jednotka je povinná uloi v registri dokumenty pod¾a § 23 ods. 2; v elektronickej forme sú povinné uloi ich osoby pod¾a osobitného predpisu,29f)
ostatné úètovné jednotky ich ukladajú v listinnej forme
alebo elektronickej forme. Výroèná správa obcí a výroèná správa vyích územných celkov sa ukladajú v elektronickej forme. Povinnos uloi dokumenty pod¾a
§ 23 ods. 2 sa nevzahuje na Slovenskú informaènú
slubu, úètovnú jednotku, ktorá nie je zaloená alebo
zriadená na úèel podnikania a ktorá nemá povinnos
predklada daòové priznanie pod¾a osobitného predpisu29g) alebo nemá povinnos overenia úètovnej závierky
audítorom pod¾a osobitného predpisu.29h)
(3) Úètovná jednotka ukladá riadnu individuálnu úètovnú závierku a mimoriadnu individuálnu úètovnú
závierku v registri najneskôr do iestich mesiacov od
dátumu, ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Úètovná jednotka, na ktorú sa vzahuje povinnos zostavova riadnu konsolidovanú úètovnú závierku alebo mimoriadnu
konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a § 22 alebo § 22a, je povinná uloi riadnu konsolidovanú úètovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú úètovnú
závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skonèenia úètovného obdobia. Úètovná jednotka ukladá priebenú individuálnu úètovnú závierku a priebenú konsolidovanú úètovnú závierku
v súlade s osobitným predpisom.14) Ak osobitný predpis
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neustanovuje inú lehotu, ukladá sa priebená individuálna úètovná závierka do troch mesiacov odo dòa,
ku ktorému sa priebená individuálna úètovná závierka zostavuje, a priebená konsolidovaná úètovná závierka do iestich mesiacov odo dòa, ku ktorému sa
priebená konsolidovaná úètovná závierka zostavuje.
(4) Ak úètovná jednotka nemá schválenú úètovnú závierku v lehote pod¾a odseku 3, uvedie, e ukladá neschválenú úètovnú závierku a dátum schválenia úètovnej závierky oznámi správcovi registra dodatoène,
najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
(5) Úètovná jednotka, na ktorú sa vzahuje povinnos overovania úètovnej závierky audítorom pod¾a
§ 19, 22 a 22a, ukladá v registri aj správu audítora. Ak
úètovná jednotka nemá úètovnú závierku overenú v lehote pod¾a odseku 3, uvedie, e ukladá neoverenú úètovnú závierku a správu audítora uloí v registri dodatoène, najneskôr do jedného roka od skonèenia
úètovného obdobia, za ktoré sa úètovná závierka zostavuje. Ak úètovná jednotka ukladá správu audítora dodatoène, uvedie, ku ktorej úètovnej závierke sa správa
audítora ukladá.
(6) Ak po uloení úètovnej závierky v registri úètovná
jednotka otvorí úètovné knihy v súlade s § 16 ods. 10,
uloí do registra novú schválenú úètovnú závierku bez
zbytoèného odkladu, najneskôr do piatich pracovných
dní od jej schválenia.
(7) Úètovná jednotka je zodpovedná za správnos
uloených dokumentov pod¾a § 23 ods. 2. Úètovná jednotka, na ktorú sa vzahuje povinnos overovania pod¾a § 19 alebo § 22, nesmie zverejni informácie, ktoré
predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by
mohol pouívate¾a uvies do omylu, e audítorom overené boli.
§ 23b
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty pod¾a
§ 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej forme sa doruèujú
miestne príslunému daòovému úradu. Miestne prísluný daòový úrad prevedie dokumenty prijaté v listinnej forme do elektronickej formy a postúpi ich v elektronickej forme aj listinnej forme správcovi registra do
piatich pracovných dní.
(2) Dokumenty pod¾a § 23 ods. 2 úètovných jednotiek
verejnej správy sa doruèujú správcovi registra prostredníctvom systému tátnej pokladnice.29j)
(3) Dokumenty pod¾a § 23 ods. 2 vyhotovené v elektronickej forme sa doruèujú prostredníctvom elektronickej podate¾ne prevádzkovanej pod¾a osobitného
predpisu.29k) Na doruèovanie sa vzahuje osobitný
predpis.29k) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky
postúpi dokumenty pod¾a § 23 ods. 2 doruèené v elektronickej forme bez zbytoèného odkladu správcovi registra.
(4) Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní kadý doruèený dokument pod¾a § 23 ods. 2 bez zbytoèného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní, vo
verejnej èasti alebo neverejnej èasti registra. Súèasne
zasiela dokumenty pod¾a § 23 ods. 2 písm. a), b), d) a i)
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úètovných jednotiek pod¾a § 23 ods. 6 písm. a) a d)
spolu s údajom o dátume ich uloenia do registra
v elektronickej forme prostredníctvom Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín
obchodného registra. Rovnako postupuje správca registra pri dodatoènom doruèení oznámenia pod¾a § 23a
ods. 4 a dodatoènom doruèení správy pod¾a § 23a
ods. 5.
(5) Doruèením dokumentov pod¾a § 23 ods. 2 miestne príslunému daòovému úradu alebo do elektronickej podate¾ne pod¾a odseku 3 sa má za to, e úètovná
jednotka si splnila povinnos uloenia a zverejnenia dokumentov.
(6) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti
alebo úplnosti dokumentov, na základe výzvy správcu
registra je úètovná jednotka povinná sa k nim vyjadri,
neúplné údaje doplni, nepravdivé údaje opravi alebo
pravdivos údajov riadne preukáza.
(7) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických sluieb uverejní správca registra
na svojom webovom sídle.
§ 23c
(1) Správca registra sprístupní dokumenty pod¾a
§ 23 ods. 2 úètovných jednotiek pod¾a § 23 ods. 6 vo verejnej èasti registra vetkým osobám prostredníctvom
webového sídla elektronickou formou, bez poplatku.
(2) Dokumenty pod¾a § 23 ods. 2 úètovných jednotiek
pod¾a § 23 ods. 7 uloené v neverejnej èasti registra
sprístupní správca registra elektronickou formou bez
poplatku úètovnej jednotke, ktorej sa týkajú, a subjektom verejnej správy. Iným osobám tieto dokumenty
sprístupní, ak tak ustanovuje osobitný predpis.29l)
(3) Na základe iadosti vydá správca registra iadate¾ovi, po zaplatení správneho poplatku, kópiu uloeného dokumentu pod¾a § 23 ods. 2 alebo potvrdenie
o tom, e urèitý dokument nie je v registri uloený.
O vydanie kópie uloeného dokumentu alebo potvrdenia o tom, e urèitý dokument v registri uloený nie je,
mono iada aj elektronickými prostriedkami. Ak iadate¾ iada o vydanie elektronickej formy uloeného dokumentu alebo elektronickej formy potvrdenia, e urèitý dokument v registri uloený nie je, vydá ich správca
registra elektronickými prostriedkami29d) podpísané
zaruèeným elektronickým podpisom. Kópiu dokumentu alebo potvrdenie o tom, e urèitý dokument v registri
uloený nie je, vydá správca registra do piatich pracovných dní odo dòa zaplatenia správneho poplatku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29d a 29l znejú:

29d) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
29e
) Napríklad § 24 zákona è. 147/1997 Z. z. v znení zákona
è. 445/2008 Z. z., § 33 zákona è. 213/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8 zákona è. 119/2010 Z. z. o obaloch
a o zmene zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
29f
) § 14 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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29g

) § 41 ods. 1 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 548/2010 Z. z., § 15 zákona è. 563/2009 Z. z.
29h
) Napríklad § 24 zákona è. 147/1997 Z. z. v znení zákona
è. 445/2008 Z. z., § 33 zákona è. 213/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29i
) Napríklad § 24 ods. 3 zákona è. 147/1997 Z. z., § 33 ods. 4 zákona è. 213/1997 Z. z., zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29j
) § 2 ods. 2 písm. h) zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
29k
) § 30 a 33 zákona è. 563/2009 Z. z.
29l
) Napríklad zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

Doterajia tvrtá a ôsma èas sa oznaèujú ako piata
a deviata èas.
22. V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: (ïalej len referenèný kurz).
23. Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) Èl. 219 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov..

24. V § 24 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej
za menu euro, okrem ocenenia pod¾a odseku 4, sa pouije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená,
alebo referenèný kurz v deò uzavretia obchodu. Na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za
inú cudziu menu, okrem ocenenia pod¾a odseku 4, sa
pouije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na
ocenenie prírastku cudzej meny v eurách pouije referenèný kurz v deò uzavretia obchodu.
(4) Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci
menového derivátu sa ku dòu ocenenia pouije kurz
banky alebo poboèky zahraniènej banky, ktorá je
zmluvnou stranou tohto menového derivátu, alebo ku
dòu ocenenia sa pouije referenèný kurz ku dòu ocenenia. Ak zmluvnou stranou menového derivátu nie je banka alebo poboèka zahraniènej banky, pouije sa na ocenenie cudzej meny referenèný kurz ku dòu ocenenia..
25. V § 24 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 7,
ktoré znejú:
(5) Úètovná jednotka prepoèíta ku dòu ocenenia
(§ 24 ods. 1) referenèným kurzom
a) cenné papiere znejúce na cudziu menu,
b) nástroje peòaného trhu ocenené cudzou menou,11)
c) finanèné rozdielové zmluvy ocenené cudzou menou,11)
d) podkladové nástroje derivátov ocenených cudzou
menou okrem podkladových nástrojov menových
derivátov,
e) poh¾adávky a záväzky spojené s majetkom pod¾a písmen a) a d), ktoré sú ocenené rovnakou cudzou menou ako tento majetok.
(6) Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového úètu sa môe poui na prepoèet cudzej
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meny na eurá cena zistená váeným aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keï prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa pouije ako prvá cena
na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Ak je tento
úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, pouije sa hodnota z prepoètu pod¾a prvej vety na prepoèet
úhrady záväzku z cudzej meny na eurá. Na ocenenie
poh¾adávky a záväzkov v cudzej mene spojených s úètovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene sa pouije kurz v èase prijatia alebo poskytnutia preddavku.
(7) Úètovná jednotka pouije zvolenú úètovnú metódu pouívania kurzov na vetky úètovné prípady v rámci daného obchodu a na vetky obchody pod¾a odsekov 1 a 6 a na ich ocenenie v priebehu úètovného
obdobia a v úètovnej závierke..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
26. V § 25 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
3. podiely na základnom imaní obchodných spoloèností, deriváty a cenné papiere okrem cenných
papierov pod¾a písmena e) tretieho bodu,.
27. V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúajú
slová a úètovnej jednotky, ktorá nie je zaloená alebo
zriadená na úèel podnikania.
28. V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
3. cenné papiere urèené na obchodovanie, cenné
papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis
neustanovuje inak,35ab) a cenné papiere urèené na
predaj u obchodníka s cennými papiermi, ktorý
nepostupuje pod¾a § 17a ods. 3,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35ab znie:

35ab) § 88b zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona è. 334/2011
Z. z..

29. V § 25 ods. 5 prvá veta znie:
Ak je to v súlade s poiadavkou verného a pravdivého
zobrazenia pod¾a § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade a rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu úètovnej jednotky,
mono za spôsob ocenenia pod¾a odseku 1 povaova aj
ocenenie úbytku cenou zistenou váeným aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keï prvá cena na ocenenie prírastku prísluného druhu majetku sa pouije
ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku..
30. Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) Napríklad zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorích predpisov, zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorích predpisov, zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon
è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích
predpisov, zákon è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov..

31. V § 35 ods. 3 písm. a) sa za slovo závierka vkladajú èiarka a slová výkazy vybraných údajov z úètovných závierok pod¾a § 17a a 22.
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32. V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Úètovná jednotka, na ktorú sa vzahuje povinnos overovania úètovnej závierky audítorom pod¾a
§ 19 alebo § 22, je povinná uchováva správu audítora
poèas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého
sa overovanie audítorom týka..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
33. § 38 znie:
§ 38
(1) Správneho deliktu sa dopustí úètovná jednotka,
ak
a) nezostavila úètovnú závierku pod¾a § 6 ods. 4,
b) neotvorila úètovné knihy alebo neuzavrela úètovné
knihy pod¾a § 16,
c) neuloila dokumenty pod¾a § 23a alebo neuloila výroènú správu pod¾a § 21,
d) nedala overi úètovnú závierku alebo súlad údajov
úètovnej závierky s výroènou správou audítorom
a tým poruila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
e) nedala schváli alebo nedala odvola audítora pod¾a
§ 19 ods. 2,
f) nemala zriadený výbor pre audit pod¾a § 19a,
g) neviedla úètovníctvo pod¾a § 8 a toto poruenie malo
vplyv na nesprávne vykázanie skutoèností v úètovnej závierke,
h) neviedla úètovníctvo pod¾a § 8 a toto poruenie nemalo vplyv na vykázanie skutoèností v úètovnej závierke,
i) poruila ustanovenia § 9,
j) poruila ustanovenia § 17,
k) nedodrala oceòovanie pod¾a § 24 a 28,
l) poruila ustanovenia § 31,
m) poruila ustanovenia § 34,
n) poruila ustanovenia § 35.
(2) Daòový úrad uloí pokutu za správny delikt
a) pod¾a odseku 1 písm. a) do 1 000 000 eur,
b) pod¾a odseku 1 písm. b) a g) do 2 % z celkovej sumy
majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované úètovné obdobie v ocenení upravenom o poloky pod¾a § 26
ods. 3; najviac vak 1 000 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za
kontrolované úètovné obdobie; najviac 1 000 000
eur,
c) pod¾a odseku 1 písm. i) a n) do 2 % z celkovej sumy
majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované úètovné obdobie v ocenení upravenom o poloky pod¾a § 26
ods. 3; najviac 100 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za
kontrolované úètovné obdobie; najviac vak
100 000 eur,
d) pod¾a odseku 1 písm. h) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované úètovné obdobie v ocenení upravenom o poloky pod¾a § 26
ods. 3; najviac 1 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za
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kontrolované úètovné obdobie; najviac vak 1 000
eur.

nuára 2012, ak sú pre úètovnú jednotku priaznivejie..

(3) Poruením povinností ustanovených týmto zákonom nie je úètovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade
s osobitným predpisom,22a) v úètovných jednotkách,
ktorým táto povinnos vyplýva z § 17a.

35. Príloha sa dopåòa deviatym bodom, ktorý znie:
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoloèností
v zmysle èlánku 48 druhého odseku zmluvy vyadujú v èlenských tátoch na ochranu záujmov
spoloèníkov a tretích osôb s cie¾om zabezpeèi
rovnocennos týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10.
2009)..

(4) Daòový úrad je oprávnený vykonáva v úètovnej
jednotke kontrolu dodriavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uloení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky
proti rozhodnutiu o uloení pokuty sa primerane vzahuje daòový poriadok.
(5) Pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 2 daòový úrad
prihliada na závanos, mieru zavinenia, èas trvania,
následky a okolnosti spáchania správneho deliktu.
Daòový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované úètovné obdobia prihliada na skutoènos, èi úètovná jednotka v súlade s § 3 ods. 1 vykonala úètovanie opravy
chyby za kontrolované úètovné obdobie v iných úètovných obdobiach. Daòový úrad prihliada aj na to, ak úètovná jednotka do zaèatia kontroly pod¾a osobitného
predpisu48) písomne oznámi miestne príslunému daòovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby
za kontrolované úètovné obdobie úètovanej v benom
úètovom období.
(6) Daòový úrad uloí pokutu pod¾a odseku 2 do jedného roka odo dòa, keï sa o správnom delikte dozvedel,
najneskôr vak do piatich rokov od skonèenia úètovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu dolo.
(7) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 48 znie:

48) § 46 zákona è. 563/2009 Z. z..

34. Za § 39h sa vkladá § 39i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 39i
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2012
(1) Pozemkové spoloèenstvo, ktoré úètovalo v sústave jednoduchého úètovníctva, zaène úètova v sústave
podvojného úètovníctva 1. januára 2012, ak má úètovné obdobie kalendárny rok, alebo prvým dòom úètovného obdobia, ktoré zaèína po 1. januári 2012, ak má
úètovné obdobie hospodársky rok.
(2) Ustanovenie § 22 ods. 10 v znení úèinnom od
1. januára 2012 sa prvýkrát pouije pri posudzovaní
podmienok na zostavenie konsolidovanej úètovnej závierky a konsolidovanej výroènej správy za úètovné obdobie zaèínajúce sa 1. januára 2012 a neskôr.
(3) Ustanovenie § 23a sa prvýkrát pouije na uloenie
dokumentov, ktoré sa týkajú úètovnej závierky, ktorá
sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.
(4) Na konania pod¾a § 38 zaèaté pred 1. januárom
2012 sa vzahujú predpisy úèinné do 31. decembra
2011. Na pokuty za poruenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému dolo pred 1. januárom 2012, sa pouijú ustanovenia tohto zákona v znení úèinnom od 1. ja-

Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996
Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 315/2005 Z. z., zákona
è. 19/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 657/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 429/2008 Z. z., zákona è. 454/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 546/2010 Z. z. a zákona è. 193/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 27 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: do zbierky listín a v druhej vete sa za slová do
zbierky listín vkladajú slová a pri úètovných závierkach odo dòa, keï boli zverejnené v registri úètovných
závierok pod¾a osobitného predpisu.
2. § 27 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Uloenie listín do registra úètovných závierok má
rovnaké úèinky ako uloenie listín do zbierky listín..
3. V § 40 ods. 1 sa slová do zbierky listín nahrádzajú slovami do registra úètovných závierok.
4. V § 40 odsek 2 znie:
(2) Ak prísluný orgán akciovej spoloènosti, spoloènosti s ruèením obmedzením, drustva a tátneho podniku neschváli úètovnú závierku predloenú pod¾a odseku 1 do troch mesiacov od predloenia, ostáva
v zbierke listín obchodného registra uloená neschválená úètovná závierka doruèená správcom registra úètovných závierok..
5. V § 40 ods. 3 prvej vete sa slová do zbierky listín
nahrádzajú slovami do registra úètovných závierok.
6. V § 40 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
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Ak sa do registra úètovných závierok ukladá neoverená úètovná závierka, postupuje úètovná jednotka pod¾a osobitného predpisu..
7. V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová do zbierky listín
nahrádzajú slovami do registra úètovných závierok.
8. V § 75 ods. 2 tvrtej a piatej vete sa slová Úètovná
závierka a koneèná vo vetkých tvaroch nahrádzajú
slovom Koneèná v príslunom tvare.
9. V § 183a sa za slová do zbierky listín vkladajú
slová alebo do registra úètovných závierok.
10. V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová do zbierky listín
nahrádzajú slovami do registra úètovných závierok.
Èl. III
Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení
zákona è. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona è. 166/1998 Z. z., zákona
è. 241/1999 Z. z., zákona è. 472/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 547/2002 Z. z., zákona
è. 432/2003 Z. z., zákona è. 79/2005 Z. z., zákona
è. 523/2007 Z. z. a zákona è. 70/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 5 sa za slovo závierku vkladá èiarka a slová a overenú audítorom ju predklada zakladate¾ovi
a po prerokovaní v dozornej rade poskytova prísluným orgánom tátnej správy6e) sa nahrádzajú slovami
ktoré po overení audítorom a prerokovaní v dozornej
rade uloí v registri úètovných závierok6e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6e znie:

6e) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z. a zákona
è. 559/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 34a sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 5 a 8.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 23j sa vypúa.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky
v znení zákona è. 152/1997 Z. z., zákona è. 259/2001
Z. z. a zákona è. 316/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a f).
2. § 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Roèná úètovná závierka, prípadne mimoriadna
úètovná závierka musí by overená audítorom pod¾a
osobitného predpisu.4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 19 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1996
Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001
Z. z., zákona è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 64/2002 Z. z., zákona
è. 435/2002 Z. z., zákona è. 161/2003 Z. z., zákona
è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z., zákona
è. 325/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z. a zákona è. 510/2010 sa mení takto:
1. V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
d) hnute¾ného majetku tátu okrem hnute¾ného majetku tátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukèná obstarávacia cena9a) je vyia ako 10 000
eur, a hnute¾ného majetku tátu, ktorý urèí zriaïovate¾ svojím opatrením; na tento majetok tátu sa
vzahuje povinnos ponúknu prebytoèný majetok
tátu tátnym rozpoètovým organizáciám a tátnym
príspevkovým organizáciám,.
2. V § 8a ods. 1 sa vypúa slovo nehnute¾ného.
3. V § 8a odsek 5 znie:
(5) Na úèely tohto zákona sa za primeranú cenu povauje veobecná hodnota majetku stanovená pod¾a
osobitného predpisu.13b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku
v znení neskorích predpisov..

4. V § 8a odsek 10 znie:
(10) Pri prevode nehnute¾ného majetku tátu pod¾a
odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepouije. Pri prevode hnute¾ného majetku tátu v rámci osobitného ponukového
konania sa odseky 8 a 9 nepouijú..
5. V § 8d ods. 1 sa za slovo evidencia vkladajú slová
hnute¾ného majetku tátu, ktorého obstarávacia
cena9a) alebo reprodukèná obstarávacia cena9a) je vy-
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ia ako 10 000 eur, hnute¾ného majetku tátu, ktorý
urèí zriaïovate¾ svojím opatrením a.
6. V § 11 odsek 6 znie:
(6) Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí tátu musí
by odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo hnute¾ného majetku tátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukèná obstarávacia cena9a) je
vyia ako 10 000 eur, a hnute¾ného majetku tátu,
ktorý urèí zriaïovate¾ svojím opatrením, mono previes najmenej za primeranú cenu. Na platnos kúpnej
zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnute¾ného
majetku tátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukèná obstarávacia cena9a) je vyia ako 10 000
eur, a hnute¾ného majetku tátu, ktorý urèí zriaïovate¾
svojím opatrením, sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a..
7. V § 14c ods. 1 sa slová Prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu nahrádzajú slovami Prebytoèný majetok tátu, na ktorého prevod je potrebné vykona osobitné ponukové konanie,.
8. V § 14c ods. 2 sa vypúa slovo nehnute¾ného.
9. V § 14c ods. 3 sa za slová odseku 1 vkladajú slová
a ak ide o prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu, aj.
Èl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
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è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z. a zákona è. 409/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo obce vkladá èiarka a slová
a tátne archívy1) sa nahrádzajú slovami tátne
archívy1) a DataCentrum.
2. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos sa za poloku 149a
vkladá nová poloka 149b, ktorá znie:
Poloka 149b
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloeného
v registri úètovných závierok,36aa) za kadú,
aj zaèatú stranu
0,33 eura,
najmenej
1,50 eura
b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu
uloeného v registri úètovných závierok
elektronickými prostriedkami
0,33 eura
c) Vydanie potvrdenia o tom, e urèitý
dokument nie je uloený v registri
úètovných závierok
3 eurá
d) Zaslanie potvrdenia o tom, e urèitý
dokument nie je uloený v registri
úètovných závierok elektronickými
prostriedkami
0,33 eura..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36aa znie:

36aa) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..
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Èl. VIII
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení zákona è. 335/2007 Z. z.
a zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 24 odsek 3 znie:
(3) Fond uloí roènú úètovnú závierku overenú audítorom pod¾a odseku 2 vo verejnej èasti registra úètovných závierok9) najneskôr do 15. apríla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. IX
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 8/2010 Z. z. sa mení
takto:
V § 33 odsek 4 znie:
(4) Nezisková organizácia uloí roènú úètovnú závierku overenú audítorom pod¾a odseku 3 vo verejnej
èasti registra úètovných závierok4) najneskôr do
15. apríla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. X
Zákon è. 144/1998 Z. z. o skladiskovom zálonom
liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení niektorých
ïalích zákonov v znení zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona è. 601/2008 Z. z. a zákona è. 396/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 7 ods. 4 sa za slovom prenajímate¾a vypúajú
èiarka a slová audítorom overenú úètovnú závierku za
predchádzajúce úètovné obdobie a na konci sa pripája
táto veta: Najneskôr pä pracovných dní pred termínom podania iadosti iadate¾ uloí audítorom overenú
úètovnú závierku za posledné úètovné obdobie v registri úètovných závierok,9a) ak takáto úètovná závierka
nie je v registri úètovných závierok uloená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XI
Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona è. 147/2001 Z. z., zákona
è. 206/2002 Z. z., zákona è. 289/2005 Z. z., zákona
è. 95/2006 Z. z., zákona è. 121/2006 Z. z., zákona
è. 13/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 654/2007 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z., zákona è. 287/2008 Z. z., zákona
è. 516/2008 Z. z., zákona è. 77/2009 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z., zákona è. 498/2009 Z. z., zákona
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è. 532/2010 Z. z., zákona è. 221/2011 Z. z. a zákona
è. 397/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 46 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a k) sa oznaèujú ako písmená g) a j).
2. V § 46 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Najneskôr pä pracovných dní pred termínom
podania iadosti iadate¾ uloí audítorom overenú úètovnú závierku za predchádzajúce úètovné obdobie
v registri úètovných závierok,38) ak takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená.
Rada je oprávnená nahliada do dokumentov iadate¾a
uloených v registri úètovných závierok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 38 znie:

38) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Èl. XII
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2002 Z. z., zákona è. 442/2002 Z. z., zákona è. 658/2004 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona è. 283/2008 Z. z., zákona
è. 73/2009 Z. z., zákona è. 309/2009 Z. z., zákona
è. 142/2010 Z. z., zákona è. 558/2010 Z. z., zákona
è. 117/2011 Z. z. a zákona è. 136/2011 Z. z. sa mení
takto:
V § 13 ods. 2 písmeno f) znie:
f) predklada úradu preh¾ad o vzájomných finanèných
transakciách a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi,1).
Èl. XIII
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z. a zákona
è. 520/2011 Z. z. sa mení takto:
1. V § 39 ods. 11 posledná veta znie:
Priebenú úètovnú závierku banka a poboèka zahraniènej banky ukladajú v registri úètovných závierok39a)
do 30 kalendárnych dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..
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2. V § 39 ods. 13 posledná veta znie: Priebenú konsolidovanú úètovnú závierku materská banka alebo
materská holdingová spoloènos ukladajú v registri úètovných závierok39a) do 60 kalendárnych dní po uplynutí prísluného kalendárneho polroka..

na è. 432/2004 Z. z., zákona è. 562/2004 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z. a zákona
è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

3. V § 42 ods. 3 a 4 sa vypúajú slová úètovnú
závierku44) a v prípadoch, na ktoré sa vzahuje osobitný
predpis,44) aj konsolidovanú úètovnú závierku a.

1. V § 8 ods. 1 sa slovo piatich nahrádza slovom
dvoch.

Èl. XIV
Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych
zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z.
o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 442/2003 Z. z., zákona
è. 594/2003 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 468/2005 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 378/2009 Z. z. a zákona è. 381/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a h) sa oznaèujú ako písmená c) a g).
2. V § 10 ods. 4 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená d) a h).
3. § 10 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Najneskôr pä pracovných dní pred termínom
podania iadosti pod¾a odseku 1 a uzavretia zmluvy
o podmienkach ruèenia pod¾a odseku 4 iadate¾ uloí
audítorom overenú úètovnú závierku za predchádzajúce úètovné obdobie v registri úètovných závierok,11a) ak
takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

4. V § 13 ods. 1 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno i).
Èl. XV
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004
Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona è. 209/2007
Z. z., zákona è. 8/2008 Z. z., zákona è. 297/2008
Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 487/2009
Z. z. a zákona è. 520/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 30 ods. 1 písm. a) sa slovo zverejnil nahrádza
slovom uloil.
Poznámka pod èiarou k odkazu 52 znie:

52) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

Èl. XVI
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-

2. § 8 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými
prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený platobnou kartou, potovým poukazom na prísluný úèet,
prevodom z úètu v banke alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), zaèína plynú lehota pod¾a
odseku 1 odo dòa, keï súd zistil, o aký poplatkový
úkon ide..
3. § 9 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) zabezpeèí bez zbytoèného odkladu uloenie listín pod¾a osobitného predpisu15c) do
zbierky listín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15c znie:

15c) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

4. V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem listín, ktoré sa ukladajú do registra úètovných
závierok15c).
5. V § 14 ods. 1 sa slová Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom ministerstvo.
Èl. XVII
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z. a zákona
è. 406/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 49 odsek 11 znie:
(11) Na úèely podania daòového priznania je daòovník povinný zostavi úètovnú závierku1) ku koncu zdaòovacieho obdobia pod¾a tohto zákona a v termíne na
podanie daòového priznania ju uloi pod¾a osobitného
predpisu.1).
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Èl. XVIII
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 62/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 137/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 355/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z.
a zákona è. 334/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 109 ods. 1 písmeno a) znie:
a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí úètovného
obdobia roènú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej súèasou je úètovná závierka overená audítorom; ak
úètovná závierka nie je overená, je dôchodková
správcovská spoloènos povinná túto skutoènos
Národnej banke Slovenska oznámi a správu audítora uloi v registri úètovných závierok 88a) bez zbytoèného odkladu po tom, keï jej táto správa bola doruèená a toto bez zbytoèného odkladu oznámi
Národnej banke Slovenska; ako aj roèné správy
o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny
rok,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 88a znie:

88a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

2. V § 109 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: ktorých súèasou sú polroèné úètovné závierky,.
3. V § 109 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
4. V § 109 odsek 2 znie:
(2) Dôchodková správcovská spoloènos uloí najneskôr do jedného mesiaca po skonèení kalendárneho
tvrroka priebenú úètovnú závierku dôchodkovej
správcovskej spoloènosti vyhotovenú k poslednému
dòu kalendárneho tvrroka v registri úètovných závierok.88a).
5. V § 109 sa vypúa odsek 3.
6.

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a
Èl. XIX

Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 53/2009 Z. z., zákona
è. 482/2009 Z. z., zákona è. 493/2009 Z. z., zákona
è. 30/2010 Z. z., zákona è. 492/2010 Z. z. a zákona
è. 546/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 21 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
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Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená d) a g).
Èl. XX
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z. a zákona è. 546/2011 Z. z. sa mení
takto:
V § 19 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená d) a g).
Èl. XXI
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 353/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 25/2006 Z. z., zákona
è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 12/2007 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 232/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 533/2009 Z. z., zákona è. 121/2010 Z. z., zákona
è. 34/2011 Z. z., zákona è. 79/2011 Z. z., zákona
è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z. a zákona è. 362/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 2 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a) a c).
2. V § 11 ods. 3 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená a) a e).
3. V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 6,
ktoré znejú:
(4) Zdravotná poisovòa je povinná uklada priebenú úètovnú závierku v skrátenej truktúre 29) zostavenú k poslednému dòu kalendárneho polroka (ïalej len
priebená úètovná závierka) a úètovnú závierku v registri úètovných závierok.
(5) Priebenú úètovnú závierku ukladá zdravotná
poisovòa do registra úètovných závierok do dvoch mesiacov po skonèení prísluného kalendárneho polroka.
(6) Úètovnú závierku ukladá zdravotná poisovòa do
registra úètovných závierok po jej overení audítorom do
iestich mesiacov po skonèení prísluného kalendárneho roka..
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Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a
12.

i a ochrane znaku a názvu Èerveného kría a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

4. V § 11 ods. 7 sa slová predloenie roènej správy
nahrádzajú slovami uloenie úètovnej závierky a slová predloi ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu
financií a úradu sa nahrádzajú slovami uloi do registra úètovných závierok.

V § 10 ods. 3 druhá veta znie:
Roèná úètovná závierka je uloená vo verejnej èasti registra úètovných závierok.27).

5. V § 11 ods. 11 sa slová odsekov 6 a 7 nahrádzajú
slovami odsekov 9 a 10.
6. V § 29 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) uklada priebenú úètovnú závierku zostavenú pod¾a písmena b) do registra úètovných závierok do 30
dní po skonèení prísluného kalendárneho tvrroka..
7. § 29 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Úètovnú závierku ukladá úrad do registra úètovných závierok po jej overení audítorom do iestich mesiacov po skonèení prísluného kalendárneho roka..
Èl. XXII
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z. a zákona
è. 394/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 35 ods. 2 sa za slovom vypracúvanie vypúajú
èiarka a slová ako aj spôsob a termíny predkladania
úètovnej závierky a konsolidovanej úètovnej závierky
dohliadaných subjektov do Národnej banky Slovenska.
Èl. XXIII
Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z., zákona
è. 84/2010 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 227/2011 Z. z. a zákona
è. 228/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 35 odsek 5 znie:
(5) Prevádzkovate¾ hazardnej hry okrem prevádzkovate¾a hazardnej hry, pre ktorého je vydaná veobecná
licencia, je povinný kadoroène do 31. mája kalendárneho roka uloi roènú úètovnú závierku za predchádzajúce úètovné obdobie v registri úètovných závierok.16).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. XXIV
Zákon è. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Èervenom krí-

Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXV
Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z. a zákona è. 231/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 písm. c) tvrtom bode sa vypúajú slová alebo individuálne úètovné závierky, alebo konsolidované úètovné závierky, ak je ich právnická osoba povinná zostavova pod¾a osobitného predpisu;17) ak sa
na právnickú osobu vzahuje povinnos ma individuálne úètovné závierky overené audítorom,18) prikladá
individuálne úètovné závierky overené audítorom.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
2. V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúa tretí bod.
3. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Najneskôr pä pracovných dní pred termínom
predloenia investièného zámeru pod¾a odseku 1 iadate¾ uloí úètovnú závierku, ak bol úètovnú závierku
povinný zostavi,17) v registri úètovných závierok;19a) ak
takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená a ak iadate¾ má povinnos overovania
úètovnej závierky audítorom, uloí overenú úètovnú
závierku, prièom poskytovate¾ investiènej pomoci je
oprávnený do neho nahliada..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXVI
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008
Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 186/2009
Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona è. 129/2010
Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z. a zákona è. 520/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 4 písm. i) a § 7 ods. 4 písm. i) sa za slovo
audítora, vkladajú slová ak takéto úètovné závierky
nie sú v registri úètovných závierok uloené,22a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

2. V § 43 ods. 1 sa vypúajú slová ministerstvu a.
Èl. XXVII
Zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení
územnej spolupráce a o doplnení zákona è. 540/2001
Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov sa
mení takto:
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V § 30 odsek 4 znie:
(4) Audítorom overená roèná úètovná závierka pod¾a odseku 3 sa zverejòuje vo verejnej èasti registra úètovných závierok10a) najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXVIII
Zákon è. 385/2008 Z. z. o Tlaèovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa mení
takto:
V § 5 ods. 10 tretia veta znie:
Audítorom overená úètovná závierka sa uloí po
schválení správnou radou vo verejnej èasti registra úètovných závierok12) najneskôr do 30. apríla bezprostredne nasledujúceho úètovného obdobia, za ktoré sa
zostavuje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:
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viduálne úètovné závierky alebo konsolidované úètovné závierky, ak je ich podnikate¾ povinný zostavova
pod¾a osobitného predpisu;27) ak sa na podnikate¾a
vzahuje povinnos ma individuálne úètovné závierky
overené audítorom,28) prikladá individuálne úètovné
závierky overené audítorom,.
2. § 6 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Najneskôr pä pracovných dní pred termínom
podania iadosti o stimuly pod¾a odseku 1 iadate¾
o stimuly uloí úètovnú závierku, ak bol úètovnú závierku povinný zostavi,27) v registri úètovných závierok;31aa) ak takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená a ak iadate¾ o stimuly má
povinnos overovania úètovnej závierky audítorom,28)
uloí overenú úètovnú závierku, prièom poskytovate¾
stimulov je oprávnený do neho nahliada..
Poznámka pod èiarou k odkazu 31aa znie:

31aa) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXXII

12

 ) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXIX
Zákon è. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 532/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Úètovnú
závierku spolu so správou audítora ukladá fond v registri úètovných závierok32a) najneskôr do konca tvrtého
mesiaca nasledujúceho úètovného roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXX
Zákon è. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoloèenskej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 403/2010 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 6 sa vypúa písmeno k).
2. § 12 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Najneskôr pä pracovných dní pred podaním iadosti pod¾a odseku 1 iadate¾ uloí úètovnú závierku za
predchádzajúce úètovné obdobie v registri úètovných
závierok,4a) ak takáto úètovná závierka nie je v registri
úètovných závierok uloená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. XXXI
Zákon è. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum
a vývoj a o doplnení zákona è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 40/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúajú slová alebo indi-

Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z. a zákona
è. 520/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 66 ods. 2 písm. e) sa za slovom zruení vypúajú èiarka a slová mimoriadnu úètovnú závierku29).
2. V § 66 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) pod¾a odseku 1 písm. e) je potrebné uloi mimoriadnu úètovnú závierku29) v registri úètovných závierok.49a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

3. V § 76 ods. 5 sa vypúa posledná veta.
4. V § 83 ods. 7 sa vypúa posledná veta.
5. V § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová ako aj
spôsob a termíny predkladania úètovnej závierky
a konsolidovanej úètovnej závierky uvedenej v § 83
ods. 7 do Národnej banky Slovenska,.
6. V § 96 ods. 1 písm. h) sa vypúajú slová ako aj
spôsob a termíny predkladania úètovnej závierky
a konsolidovanej úètovnej závierky uvedenej v § 76
ods. 5 do Národnej banky Slovenska,.
Èl. XXXIII
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010
Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 393/2011 sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 34 ods. 4 druhej vete sa vypúajú slová a úètovnou závierkou za uplynulý úètovný rok, ak u podnikal.
2. V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Najneskôr pä pracovných dní pred termínom podania iadosti iadate¾ uloí riadnu úètovnú závierku v registri

Èiastka 153

Zbierka zákonov è. 547/2011

úètovných závierok,11a) ak takáto úètovná závierka nie
je v registri úètovných závierok uloená..
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Èl. XXXVII

Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

Zákon è. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2011 Z. z. sa mení takto:

3. V § 36 sa vypúa odsek 5.

V § 19 ods. 12 sa slová zverejni v Obchodnom
vestníku47) nahrádzajú slovami uloi vo verejnej èasti registra úètovných závierok47).

11a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Doterají odsek 6 sa oznaèuje odsek 5.
Èl. XXXIV
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
zákona è. 313/2011 Z. z. a zákona è. 393/2011 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
V § 11 ods. 7 sa vypúa prvá veta a na konci sa pripája táto veta: Najneskôr pä pracovných dní pred termínom podania iadosti iadate¾ o licenciu uloí úètovnú
závierku v registri úètovných závierok,11a) ak takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená, prièom licenèný orgán je oprávnený do nej nahliada. Ak uloenie úètovnej závierky v registri
úètovných závierok nie je moné, iadate¾ o licenciu
preukazuje finanènú spôsobilos súvahou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. XXXV
Zákon è. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
2. § 8 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Oprávnená organizácia uloí úètovnú závierku
v registri úètovných závierok12a) do 30 dní po jej schválení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Èl. XXXVI
Zákon è. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 5 sa vypúa písmeno j).
2. § 3 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Najneskôr pä pracovných dní pred termínom
podania iadosti pod¾a odseku 1 iadate¾ uloí úètovnú
závierku v registri úètovných závierok,5a) ak takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a

 ) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XXXVIII
Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 124 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená,53a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 53a znie:

53a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

2. V § 129 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak takáto úètovná závierka nie je v registri úètovných závierok uloená,53a).
3. V § 187 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
4. V § 187 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Správcovská spoloènos je povinná najneskôr do
22 dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka priebenú úètovnú závierku za kadý òou spravovaný podielový fond uloi v registri úètovných závierok..
Doterajie odseky 2 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3 a
10.
5. V § 187 ods. 5 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 76 sa vypúa.
6. V § 187 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Správcovská spoloènos je povinná najneskôr do
22 dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka priebenú úètovnú závierku za správcovskú spoloènos uloi v registri úètovných závierok..
Doterajie odseky 6 a 10 sa oznaèujú ako odseky 7
a 11.
7. V § 187 ods. 7 a 9 sa slová odseku 4 nahrádzajú
slovami odseku 5.
8. V § 187 ods. 11 sa slová odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. c) nahrádzajú slovami odsekov 2 a 6.
Èl. XXXIX
Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení takto:
V § 47 odsek 3 znie:
(3) Úrad je oprávnený preveri úètovnú závierku
uloenú v registri úètovných závierok,39a) zostavenú
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podnikom poskytujúcim verejnú sie alebo verejnú
slubu, ktorý nie je pod¾a zákona povinný vykonáva
nezávislý audit40) a výsledok preverenia zverejni..
Poznámka pod èiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011
Z. z..

Èl. XL
Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 36 ods. 2 prvej vete a § 54 ods. 6 prvej vete sa
slová predkladá Potovému regulaènému úradu nahrádzajú slovami uloí v registri úètovných
závierok21a).

Èiastka 153

3. V § 44 ods. 6 písm. b) treom bode sa za slovo audítorom vkladajú èiarka a slová ktorá je uloená v registri úètovných závierok,21a).
4. V § 62 ods. 1 písm. c) sa slovo nepredloí nahrádza slovami neuloí v registri úètovných závierok21a)
a slová Potovému regulaènému sa nahrádzajú slovami Potového regulaèného.
5. V § 62 ods. 2 písm. c) sa slovo nepredloí nahrádza slovami neuloí v registri úètovných závierok21a),
slová Potovému regulaènému sa nahrádzajú slovami Potového regulaèného a za slová závierku alebo
sa vkladajú slová nepredloí ani na výzvu Potovému
regulaènému úradu.
Èl. XLI

Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

2. V § 36 ods. 2 druhej vete a § 54 ods. 6 druhej vete
sa slovo predkladá nahrádza slovom uloí a slová
Potovému regulaènému úradu sa nahrádzajú slovami v registri úètovných závierok21a).

Tento zákon nadobúda úèinnos 31. decembra 2011
okrem èl. I bodov 1, 2, bodov 4 a 11, 16, 17, 19, 20,
§ 23 a § 23a bodu 21, bodov 22 a 35, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2012 a èl. I bodov 3, 13 a 15, § 23b
a § 23c bodu 21 a èl. II a V a èl. VII a XL, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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548
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. s) uvádzacej vete a prvom bode a v § 25
ods. 6 sa slovo nájomcu nahrádza slovami daòovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finanèného prenájmu.
2. V § 2 písm. s) druhom bode sa vypúajú slová
a nie menej ako tri roky.
3. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Základ dane sa zistí ako súèet
a) èiastkových základov dane z príjmov pod¾a § 5 a § 6
ods. 1 a 2, ktoré sa zniujú o nezdanite¾né èasti základu dane (§ 11), a
b) èiastkových základov dane z príjmov pod¾a § 6 ods. 3
a 4, § 7 a 8.
(2) O daòovú stratu sa zniuje základ dane (èiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1
a 2, prièom sa pouije postup pod¾a § 30..
4. Nadpis § 6 znie:
Príjmy z podnikania z inej samostatnej
zárobkovej èinnosti, z prenájmu
a z pouitia diela a umeleckého výkonu.
5. V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
a) z vytvorenia diela a umeleckého výkonu27) a z pouitia
alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného
duevného vlastníctva,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) § 39 a § 71 ods. 1 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
v znení neskorích predpisov..

6. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane príjmov z prenájmu hnute¾ných vecí, ktoré sa prenajímajú ako prísluenstvo nehnute¾nosti.
7. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Príjmami z pouitia diela a pouitia umeleckého
výkonu sú príjmy vyplácané pod¾a osobitného predpisu,29b) ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2
písm. a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) § 40 a § 71 ods. 1 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
§ 81 ods. 1 písm. j) zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona
è. 84/2007 Z. z..

8. V § 6 odsek 6 znie:
(6) Na zistenie základu dane (èiastkového základu
dane) z príjmov pod¾a odsekov 1 a 2 a základu dane
(èiastkového základu dane) z príjmov pod¾a odseku 3
a 4 sa pouijú ustanovenia § 17 a 29. Daòovník s príjmami pod¾a odsekov 1 a 2, ktorý vykáe daòovú stratu,
upraví základ dane (èiastkový základ dane) pod¾a § 4
ods. 2 a § 30. Ak preukázate¾né daòové výdavky spojené s príjmami pod¾a odseku 3 a 4 sú vyie ako tieto
príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na úèely zistenia základu dane môu
zníi len za podmienok uvedených v odseku 9. Výka
odpusteného dlhu alebo jeho èasti pod¾a odseku 5
písm. d) sa zahrnie do základu dane dlníka v tom zdaòovacom období, v ktorom bol dlh odpustený..
9. V § 6 ods. 10 druhej vete sa za èíslo 3 vkladajú slová
a 4.
10. V § 6 ods. 14 uvádzacej vete sa za slová zárobkovú èinnos vkladajú slová alebo dosahujúci príjmy
z pouitia diela a pouitia umeleckého výkonu a slová
1 a 2 sa nahrádzajú slovami 1, 2 a 4.
11. V § 6 ods. 17 sa slová 1 a 3 nahrádzajú slovami
1 a 4.
12. V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slovami a okrem príjmov vypúajú slová z prenájmu a.
13. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) obcí a vyích územných celkov z prenájmu ich majetku..
14. V § 15 písmeno a) znie:
a) fyzických osôb zisteného pod¾a § 4,.
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15. V § 17 odsek 24 znie:
(24) Pri vyèíslení základu dane v zdaòovacom období, v ktorom dolo
a) k porueniu podmienok finanèného prenájmu pod¾a
§ 2 písm. s)
1. u daòovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok
formou finanèného prenájmu a ktorý vykazuje základ dane pod¾a odseku 1 písm. b) a c), sa postupuje pri vyradení hmotného majetku obstarávaného formou finanèného prenájmu pod¾a § 19
ods. 3 písm. b), d) alebo písm. e),
2. u daòovníka úètujúceho v sústave jednoduchého
úètovníctva,1) ktorý vykazuje základ dane pod¾a odseku 1 písm. a), sa pri vyradení hmotného majetku
obstarávaného formou finanèného prenájmu postupuje pod¾a § 19 ods. 3 písm. b), d) alebo písm. e),
prièom pri predèasnom ukonèení finanèného prenájmu a vrátení hmotného majetku prenajímate¾ovi sa základ dane upraví o rozdiel u zaplatenej
istiny1) a odpisov zahrnutých do základu dane; rovnaký postup ako daòovník úètujúci v sústave jednoduchého úètovníctva1) uplatní aj daòovník, ktorý
vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11 alebo ods. 14,
b) ku kúpe veci obstarávanej formou finanèného prenájmu
pred uplynutím minimálnej doby nájmu pod¾a § 2
písm. s) za kúpnu cenu niiu, ako je jej zostatková
cena pod¾a § 25 ods. 3, sa základ dane zvýi o sumu
úrokov u zahrnutých do základu dane a o túto sumu
sa zvýi vstupná cena obstarávaného majetku,
c) po skonèení nájmu bez vopred dohodnutého práva
kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu niiu, ako je jej zostatková cena pod¾a § 25
ods. 3, sa základ dane zvýi o kladný rozdiel u
uplatneného nájomného v daòových výdavkoch
a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatni z tohto
majetku poèas trvania nájomnej zmluvy pod¾a § 27
alebo 28, a o tento rozdiel sa zvýi vstupná cena obstarávaného majetku..
16. V § 22 ods. 6 sa vypúa písmeno f).
17. V § 22 ods. 11 a 12 sa slová ods. 6 a 9 nahrádzajú slovami ods. 6 a 7.
18. V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem zostatkovej ceny pod¾a § 28 ods. 2 písm. b).
19. V § 26 ods. 2 sa slová odsekov 6 a 9 nahrádzajú
slovami odsekov 6 a 7.
20. V § 26 odsek 8 znie:
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finanèného
prenájmu, okrem pozemkov, odpíe daòovník poèas
doby odpisovania tohto majetku pod¾a § 26 ods. 1 do výky vstupnej ceny pod¾a § 25 spôsobom pod¾a § 27 alebo
28. Hmotný majetok nadobudnutý postúpením zmluvy
o finanènom prenájme odpisuje nový nájomca poèas celej
doby odpisovania pod¾a § 26 ods. 1 do výky jeho vstupnej ceny, prièom vstupnou cenou u nového nájomcu sa
rozumie výka nesplatenej istiny vrátane finanèného vyrovnania uhradeného pôvodnému nájomcovi a odstupného uhradeného pôvodnému nájomcovi..
21. V § 26 ods. 9 prvej vete sa slová odsekov 6, 7 a 8
nahrádzajú slovami odsekov 6 a 7 a vypúa sa tretia
veta.

Èiastka 153

22. V § 26 ods. 10 sa slová odsekov 6, 7 a 8 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 7.
23. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa
uplatní len pomerná èas z roèného odpisu vypoèítaného pod¾a odseku 1 v závislosti od poètu mesiacov, poènúc mesiacom jeho zaradenia do uívania do konca
tohto zdaòovacieho obdobia. Ak poèas doby odpisovania hmotného majetku pod¾a § 26 ods. 1
a) nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného
majetku, neuplatnená pomerná èas tohto roèného
odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku
uplynutia doby odpisovania hmotného majetku
pod¾a § 26 ods. 1,
b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného
majetku, neuplatnená pomerná èas tohto roèného
odpisu sa uplatní pod¾a § 26 ods. 5..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
24. V § 27 odsek 3 znie:
(3) Roèný odpis vypoèítaný pod¾a odseku 1 a pomerná èas z roèného odpisu pod¾a odseku 2 sa zaokrúh¾ujú na celé eurá nahor..
25. V § 28 odsek 2 znie:
(2) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa
urèia odpisy z hmotného majetku takto:
a) v prvom roku odpisovania hmotného majetku len
pomerná èas z roèného odpisu urèeného ako podiel
vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom
roku odpisovania v závislosti od poètu mesiacov, poènúc mesiacom jeho zaradenia do uívania do konca
tohto zdaòovacieho obdobia,
b) v ïalích rokoch odpisovania hmotného majetku
ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené
odpisovanie platným v ïalích rokoch odpisovania
a poètom rokov, poèas ktorých sa u odpisoval; len
na úèely výpoètu roèných odpisov
1. v druhom roku odpisovania sa zostatková cena
hmotného majetku urèí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie
platného v prvom roku odpisovania neskráteným
o pomernú èas roèného odpisu neuplatnenú
v daòových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
2. v ïalích rokoch odpisovania sa zostatková cena
urèená pod¾a prvého bodu zníi o daòové odpisy
z tohto majetku zahrnuté do daòových výdavkov,
poènúc druhým rokom odpisovania..
26. V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Ak poèas doby odpisovania hmotného majetku
pod¾a § 26 ods. 1
a) nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného
majetku, neuplatnená pomerná èas z roèného odpisu pod¾a odseku 2 písm. a) sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku pod¾a § 26 ods. 1,
b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného
majetku, neuplatnená pomerná èas z roèného odpi-
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su pod¾a odseku 2 písm. a) zvyuje zostatkovú cenu
tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia..

podmienok na nového nájomcu aj po 31. decembri
2011 sa pouijú ustanovenia predpisu úèinného do 31.
decembra 2011.

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.

(2) Ustanovenie § 6 ods. 6 prvej vety v znení úèinnom
od 1. januára 2012 sa pouije po prvýkrát pri podaní
daòového priznania za zdaòovacie obdobie roka 2011.

27. V § 30 ods. 1 sa za slová Od základu dane vkladajú slová daòovníka, ktorý je právnickou osobou,
alebo od základu dane (èiastkového základu dane)
z príjmov pod¾a § 6 ods. 1 a 2 daòovníka, ktorý je fyzickou osobou,.
28. V § 49 ods. 2 druhá veta znie: V lehote na podanie daòového priznania alebo hlásenia je povinný platite¾ dane, daòovník, dediè alebo osoba pod¾a osobitného
predpisu122aa) daò aj zaplati..
29. V § 49 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: Prílohou daòového priznania sú aj doklady uvedené v príslunom tlaèive daòového priznania..
30. Poznámka pod èiarou 136c znie:

136c) Napríklad § 66ba zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích
predpisov, § 10 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

31. § 49a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie pod¾a osobitného predpisu25) na jednotnom kontaktnom mieste,136e) svoje registraèné povinnosti pod¾a
odseku 1 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto
mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môe registraèné a oznamovacie povinnosti plni prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 136e znie:

136e) § 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona è. 455/1991 Zb.
v znení neskorích predpisov..

32. § 51b sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) V odôvodnených prípadoch môe správca dane
na iados daòovníka urèi platenie preddavkov na daò
z emisných kvót inak..
33. V § 52i ods. 1 sa slová 31. decembra 2011 nahrádzajú slovami 31. decembra 2012.
34. V § 52i ods. 2 sa slová 31. decembra 2012 a
31. decembra 2014 nahrádzajú slovami 31. decembra 2013 a 31. decembra 2015.
35. V § 52i ods. 3 sa slová 31. decembra 2015 a
31. decembra 2018 nahrádzajú slovami 31. decembra 2016 a 31. decembra 2019.
36. V § 52i ods. 4 sa slová 31. decembra 2019 nahrádzajú slovami 31. decembra 2020.
37. Za § 52n sa vkladá § 52o, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52o
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2012
(1) Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy
prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny

(3) Ustanovenia § 4 ods. 2, § 6 ods. 6 druhej a tretej
vety a § 30 ods. 1 v znení úèinnom od 1. januára 2012
sa pouijú na daòovú stratu vykázanú po 31. decembri
2011.
(4) Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení úèinnom od 1. januára 2012 sa pouijú po prvýkrát pri podaní daòového priznania po 31. decembri 2011.
(5) Ustanovenia § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 v znení
úèinnom od 1. januára 2012 sa pouijú na hmotný majetok uvedený do uívania po 31. decembri 2011..
Èl. II
Zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 171/2005
Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z. a zákona è. 38/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa èíslo 70,3 nahrádza èíslom 65,4.
2. V § 3 sa èíslo 23,5 nahrádza èíslom 21,9.
3. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
§ 7b
Daòové úrady rozdelia a poukáu výnos dane obciam
a vyím územným celkom pod¾a § 2 a 3 v znení úèinnom od 1. januára 2012 prvýkrát v januári 2012..
Èl. III
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., zákona
è. 406/2011 Z. z. a zákona è. 460/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19a
Dodatoèné daòové priznanie
(1) Ak daòovník zistí, e jeho daò má by vyia, ako
je vypoèítaná v podanom priznaní, je povinný poda dodatoèné daòové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, najneskôr do tyroch rokov od
konca roka, v ktorom vznikla povinnos poda priznanie.
(2) Ak daòovník zistí, e jeho daò má by niia, ako
je vypoèítaná v podanom priznaní, je oprávnený poda
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dodatoèné daòové priznanie najneskôr do tyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnos poda
priznanie..
2. V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Správca dane na základe podaného dodatoèného
daòového priznania vyrubí rozdiel dane rozhodnutím
na zdaòovacie obdobie, ktorého sa dodatoèné daòové
priznanie týka, a tie na nasledujúce zdaòovacie obdobia, v ktorých bola daò vyrubená aj bez podania priznania, ak sa na nasledujúce zdaòovacie obdobia dodatoèné daòové priznanie vzahuje.
(5) Ak daòovník podal dodatoèné daòové priznanie
na zdaòovacie obdobie, na ktoré u podal priznanie
a daò ete nebola vyrubená na základe podaného priznania na zdaòovacie obdobie, správca dane vyrubí
daò s prihliadnutím na dodatoèné daòové priznanie..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
3. V § 91 sa na zaèiatku vkladá nový odsek 1, ktorý
znie:
(1) Preddavok na daò je platba na daò, ktorú je daòovník povinný plati v priebehu zdaòovacieho obdobia..
Doterajie odseky 1 a 11 sa oznaèujú ako odseky 2
a 12.
4. V § 91 odsek 6 znie:
(6) Daòovník pod¾a odsekov 2 a 3 vyrovná celoroènú
daò v lehote na podanie daòového priznania. Daòovník, ktorý nie je povinný plati preddavky na daò, zaplatí daò v lehote na podanie daòového priznania..
5. V § 91 ods. 10 sa slová 1 a 2 nahrádzajú slovami
2 a 3.
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 45b znie:

45b) § 79 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 331/2011 Z. z..
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§ 98b
(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, ktorým je obec, neoznaèenú platbu
pouije na úhradu daòového nedoplatku, na splatnú
splátku miestnej dane a poplatku 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 splatných splátok miestnej dane a poplatku pod¾a § 2
ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa pouije na ich úhradu v poradí pod¾a ich výky
vzostupne.
(3) Pri pouití daòového preplatku miestnej dane
a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej
èasti miestnej dane pod¾a § 27, 34a, 49, 57, 64a a § 104
ods. 8 a pomernej èasti poplatku pod¾a § 82 sa ustanovenie odseku 2 pouije rovnako.
(4) Ak nemono poui neoznaèenú platbu pod¾a odseku 2 alebo postup pod¾a odseku 3, správca dane, ktorým je obec, vráti na základe iadosti neoznaèenú platbu, daòový preplatok miestnej dane a poplatku pod¾a
§ 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú èas v lehote do 60 dní
odo dòa doruèenia iadosti.
§ 98c
Zánik práva vyrubi daò
Ak daòovník v ïalích zdaòovacích obdobiach nie je
povinný poda na zdaòovacie obdobie priznanie
a správca dane, ktorým je obec, na toto zdaòovacie obdobie daò z nehnute¾ností nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnute¾ností na toto zdaòovacie obdobie
zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubi daò z nehnute¾ností.

7. Za § 98 sa vkladajú § 98a a 98d, ktoré znejú:

§ 98d

§ 98a

Elektronické sluby

(1) Správca dane, ktorým je obec, písomne vyzve daòovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a
§ 27 ods. 1, § 34a ods. 1, § 49 ods. 1, § 57 ods. 1, § 64a
ods. 1, § 72, a poplatníka, ktorý nesplní ohlasovaciu
povinnos pod¾a § 80, na jej splnenie v primeranej lehote,
ktorá nemôe by kratia ako osem dní.

(1) Správca dane, ktorým je obec, môe poskytova
elektronické sluby.

(2) Ak daòovník nesplní oznamovaciu povinnos alebo poplatník ohlasovaciu povinnos ani na základe výzvy pod¾a odseku 1, správca dane, ktorým je obec, zistí
základ miestnej dane a poplatku a urèí miestnu daò
a poplatok pod¾a pomôcok.

(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) Správca dane, ktorým je obec, oznámi daòovníkovi alebo poplatníkovi urèovanie miestnej dane alebo poplatku pod¾a pomôcok, prièom dòom zaèatia urèovania
miestnej dane alebo poplatku pod¾a pomôcok je deò
uvedený v oznámení.

(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.

(4) Na postup správcu dane, ktorým je obec, pri urèovaní miestnej dane alebo poplatku pod¾a pomôcok sa
vzahuje osobitný predpis.46aa)

(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii, poskytovaní elektronických sluieb a vzor dohody o doruèovaní písomností elektronickými prostriedkami, ktoré
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nebudú podpísané zaruèeným elektronickým podpisom ustanoví správca dane, ktorým je obec, veobecne
záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46aa znie:

46aa) § 48 ods. 3 a 5 a § 49 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 331/2011 Z. z..


9. V § 100 ods. 1 a 2 sa slová sankèného úroku nahrádzajú slovami úroku z omekania.
10. Slová platobný výmer vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovom rozhodnutie
v príslunom tvare.
Èl. IV

8. Poznámka pod èiarou k odkazu 46b znie:

46b

) § 7 ods. 1 a 4 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 331/2011 Z. z..
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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549
ZÁKON
z 2. decembra 2011,
o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená
s odòatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona
è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1

vzdanie výkonu trestnej sankcie spojenej s odòatím
slobody, mono iba v rozsahu, v ktorom zjednoduuje
alebo u¾ahèuje postup pod¾a tohto zákona; ak ide
o úpravu pouitia jazykov pri vzájomnom styku orgánov týchto tátov, postupuje sa na základe vzájomnosti
vyhlásenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§3

Predmet zákona

Vymedzenie základných pojmov

(1) Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej
republiky pri
a) odovzdaní rozhodnutia, ktorým sa ukladá trestná
sankcia spojená s odòatím slobody, vydaného súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon
v inom èlenskom táte Európskej únie (ïalej len
èlenský tát) s cie¾om u¾ahèi sociálnu nápravu odsúdeného a
b) uznávaní a výkone rozhodnutia vydaného súdom
èlenského tátu v trestnom konaní.

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rozhodnutím právoplatné odsudzujúce rozhodnutie
pre trestný èin alebo iné právoplatné rozhodnutie
vydané súdom tátu pôvodu v trestnom konaní, ktorým sa ukladá trestná sankcia spojená s odòatím
slobody,
b) trestnou sankciou spojenou s odòatím slobody trest
odòatia slobody, detencia alebo ochranné lieèenie
formou ústavného lieèenia,
c) tátom pôvodu èlenský tát, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie, ktoré má by uznané a vykonané vo vykonávajúcom táte,
d) vykonávajúcim tátom èlenský tát, v ktorom sa má
uzna a vykona rozhodnutie vydané v táte pôvodu,
e) justièným orgánom tátu pôvodu súd s právomocou
vyda rozhodnutie pod¾a právneho poriadku tátu
pôvodu,
f) vykonávajúcim justièným orgánom súd vykonávajúceho tátu, ktorý má právomoc rozhodnú o uznaní
a výkone rozhodnutia pod¾a právneho poriadku vykonávajúceho tátu,
g) obvyklým pobytom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

(2) Tento zákon sa pouije len vo vzahu k tomu èlenskému tátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku osobitný predpis.1)
§2
Vzah k medzinárodným zmluvám
(1) Bez vplyvu na ich pouitie vo vzahoch medzi Slovenskou republikou a tretími tátmi slovenské orgány
pri postupe pod¾a tohto zákona nepouijú vo vzahu
k èlenským tátom prísluné ustanovenia alebo èasti
týchto medzinárodných zmlúv:
a) Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca
1983 a jeho dodatkový protokol z 18. decembra 1997,
b) Európsky dohovor o medzinárodnej platnosti trestných rozsudkov z 28. mája 1970,
c) hlava III kap. 5 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa
implementuje Schengenská dohoda zo 14. júna
1985 o postupnom zruení kontrol na spoloèných
hraniciach,
d) Dohovor medzi èlenskými tátmi Európskych spoloèenstiev o výkone cudzích trestov z 13. novembra 1991.
(2) Pouitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou
republikou a èlenským tátom, ktorá upravuje odo1

Rozsah pôsobnosti
§4
(1) Rozhodnutie mono v Slovenskej republike uzna
a vykona, ak skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným èinom aj pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak,
a ak
a) odsúdený je tátnym obèanom Slovenskej republiky
a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky

) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných
veciach, ktorými sa ukladajú tresty odòatia slobody alebo opatrenia zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody, na úèely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) v platnom znení.
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alebo má na jej území preukázate¾né rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môu prispie k u¾ahèeniu jeho nápravy poèas výkonu trestnej sankcie
spojenej s odòatím slobody na území Slovenskej republiky,
b) odsúdený je tátnym obèanom Slovenskej republiky,
nemá obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky,
ale po výkone trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody má by vyhostený na základe rozhodnutia vydaného v súdnom konaní alebo správnom konaní na
územie Slovenskej republiky, alebo
c) odsúdený sa zdriava na území Slovenskej republiky
alebo na území èlenského tátu a súd na základe postupu pod¾a § 13 vysloví súhlas s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie a výkon v Slovenskej republike na základe iadosti prísluného orgánu
èlenského tátu.
(2) Ak sa iada o uznanie a výkon rozhodnutia pre
trestný èin, za ktorý mono v táte pôvodu uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a ktorý je v osvedèení o vydaní rozhodnutia (ïalej len osvedèenie) oznaèený justièným orgánom tátu pôvodu priradením k jednej alebo
k viacerým kategóriám trestných èinov uvedených
v odseku 3, súd neskúma, èi ide o èin trestný pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky.
(3) Kategóriami trestných èinov pod¾a odseku 2 sa
rozumejú
a) úèas na zloèinnom spolèení,
b) terorizmus,
c) obchodovanie s ¾uïmi,
d) sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia,
e) nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f) nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom
a výbuninami,
g) korupcia,
h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných
záujmov Európskej únie pod¾a Dohovoru o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev z 26.
júla 1995,2)
i) legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,
j) falovanie a pozmeòovanie meny,
k) poèítaèová kriminalita,
l) trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s exemplármi druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín alebo jedincami chránených ivoèíchov a rastlín,
m) u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n) vrada, závané ublíenie na zdraví,
o) nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami,
p) únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q) rasizmus a xenofóbia,
r) organizovaná alebo ozbrojená lúpe,
s) nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi
vrátane staroitností a umeleckých diel,
2

t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
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podvodné konanie,
vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie,
falovanie a pirátstvo výrobkov,
falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov,
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami
a ïalími prostriedkami na podporu rastu,
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
znásilnenie,
podpa¾aèstvo,
trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
sabotá.

(4) Na priradenie trestného èinu k niektorej z kategórií trestných èinov uvedených v odseku 3 sa nevyaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného èinu
pod¾a právneho poriadku tátu pôvodu a Slovenskej republiky zhodovali.
§5
Súd pri overovaní skutoèností pod¾a § 4 vychádza
z údajov uvedených v osvedèení, a ak je to potrebné aj
z dodatoèných informácií poskytnutých justièným orgánom tátu pôvodu na základe iadosti súdu alebo na
základe vlastného zistenia.
DRUHÁ ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO
JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV TÁTU PÔVODU
§6
Podmienky na odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1) Súd môe odovzda do iného èlenského tátu výkon rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o uloení
trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody, ak sa odsúdený nachádza na území Slovenskej republiky alebo
tohto èlenského tátu, a
a) odsúdený je tátnym obèanom tohto èlenského tátu
a má v òom obvyklý pobyt alebo má na jeho území preukázate¾né rodinné, sociálne alebo pracovné väzby,
ktoré môu prispie k u¾ahèeniu jeho nápravy poèas
výkonu trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody,
b) odsúdený je tátnym obèanom tohto èlenského tátu, nemá v òom obvyklý pobyt, ale po prepustení
z výkonu trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody uloenej v rozhodnutí má by vyhostený na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v súdnom
konaní alebo správnom konaní do tohto èlenského
tátu, alebo
c) prísluný orgán tohto èlenského tátu s prevzatím
výkonu rozhodnutia súhlasí, ak nejde o prípady uvedené v písmene a) alebo písmene b).

) Dohovor o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 703/2004 Z. z. ) a Druhý protokol Dohovoru o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 164/2009 Z. z.).
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(2) Súd, ktorý vydal rozhodnutie pod¾a odseku 1,
môe odovzda výkon rozhodnutia do èlenského tátu
z dôvodu vhodnosti a úèelnosti takého postupu, pokia¾
ide o zaistenie úspeného zaèlenenia odsúdeného do
spoloènosti alebo o zaistenie úspenosti jeho lieèby.
Súd môe odovzda výkon rozhodnutia do èlenského
tátu aj na základe návrhu odsúdeného alebo prísluného orgánu vykonávajúceho tátu; súd týmto návrhom nie je viazaný.
(3) Súd, ktorý vydal rozhodnutie pod¾a odseku 1,
môe odovzda výkon rozhodnutia do èlenského tátu
len so súhlasom odsúdeného; súhlas odsúdeného sa
nevyaduje, ak sa odovzdáva výkon rozhodnutia do
èlenského tátu
a) pod¾a odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
b) do ktorého odsúdený uiel alebo sa inak vrátil z dôvodu trestného stíhania vedeného proti nemu alebo
odsúdenia v Slovenskej republike.
(4) Výkon rozhodnutia mono súèasne odovzda len
do jedného èlenského tátu.
§7
Postup pred odovzdaním výkonu rozhodnutia
(1) Ak sa na odovzdanie výkonu rozhodnutia vyaduje súhlas odsúdeného a odsúdený sa nachádza na území Slovenskej republiky, súd odsúdeného vypoèuje.
Vyhlásenie o súhlase urobí odsúdený po vypoèutí a pouèení o dôsledkoch takého postupu do zápisnice. Vyhlásenie o súhlase nemono vzia spä.
(2) Ak sa na odovzdanie výkonu rozhodnutia súhlas odsúdeného nevyaduje a odsúdený sa nachádza na území
Slovenskej republiky, súd zistí stanovisko odsúdeného
k takému postupu. Ak je odsúdeným mladistvý, súd si
vyiada stanovisko od zákonného zástupcu odsúdeného.
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zabezpeèenie výkonu rozhodnutia aj pred odovzdaním
výkonu rozhodnutia poiada prísluný orgán vykonávajúceho tátu o zadranie odsúdeného alebo o prijatie
iného opatrenia na zabezpeèenie toho, aby odsúdený
zostal do prijatia rozhodnutia o uznaní a výkone na
území vykonávajúceho tátu.
§8
Odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1) Súd, ktorý rozhodnutie vydal, zale rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedèením, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1, vykonávajúcemu justiènému orgánu a ministerstvu. Ak sa odsúdený
nachádza na území Slovenskej republiky, súd k rozhodnutiu a osvedèeniu pripojí vyhlásenie odsúdeného
o súhlase pod¾a § 7 ods. 1; ak sa súhlas odsúdeného
nevyaduje, súd k rozhodnutiu a osvedèeniu pripojí
stanovisko odsúdeného pod¾a § 7 ods. 2.
(2) Ak súd rozhodol o odovzdaní výkonu rozhodnutia, doruèí odsúdenému, ktorý sa nachádza na území
Slovenskej republiky, oznámenie o odovzdaní výkonu
rozhodnutia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2,
v jazyku, ktorému odsúdený rozumie; ak sa odsúdený
nachádza na území vykonávajúceho tátu, súd zale
toto oznámenie vykonávajúcemu tátu spolu s rozhodnutím a osvedèením.
(3) Súèasne s postupom pod¾a odseku 1 môe súd
poiada vykonávajúci justièný orgán o oznámenie
podmienok na úpravu druhu a dåky uloeného trestu
a podmienok podmieneèného prepustenia alebo ukonèenia výkonu trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody pod¾a právneho poriadku vykonávajúceho tátu
na úèel ich posúdenia z h¾adiska naplnenia úèelu trestu alebo ochranného opatrenia.

(3) Ak ide o odovzdanie výkonu rozhodnutia pod¾a § 6
ods. 1 písm. c), súd pred odovzdaním výkonu rozhodnutia poiada vykonávajúci justièný orgán o vyjadrenie, èi súhlasí s prevzatím výkonu rozhodnutia a èi taký
postup povauje za vhodný a úèelný z h¾adiska u¾ahèenia nápravy odsúdeného. K svojej iadosti súd priloí
stanovisko odsúdeného pod¾a odseku 2.

(4) Na úèely postupu pod¾a odseku 1 súd zabezpeèí
preklad3) osvedèenia do jazyka pod¾a § 23; preklad rozhodnutia zabezpeèí, iba ak tak ustanovuje § 23 ods. 4.

(4) Súd môe poiada vykonávajúci justièný orgán
o vyjadrenie pod¾a odseku 3 aj vtedy, ak ide o odovzdanie výkonu rozhodnutia pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b), ak to povauje za potrebné na úèel overenia
vhodnosti a úèelnosti takého postupu z h¾adiska u¾ahèenia nápravy odsúdeného.

(1) Súd do zaèiatku výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom táte môe rozhodnú o spävzatí osvedèenia,
ak vykonávajúci justièný orgán oznámi,
a) e rozhodnutie uzná a vykoná len èiastoène a nedôjde k vzájomnej dohode s vykonávajúcim justièným
orgánom o takom postupe,
b) podmienky pod¾a § 8 ods. 3 a súd tieto podmienky
nepovauje za dostatoèné z h¾adiska naplnenia úèelu trestu alebo ochranného opatrenia, alebo
c) po doruèení rozhodnutia s osvedèením, e prevzatie
výkonu rozhodnutia nepovauje za úèelné a vhodné,
pokia¾ ide o zaistenie úspeného zaèlenenia odsúdeného do spoloènosti alebo o zaistenie úspenosti
jeho lieèby.

(5) Ak vykonávajúci justièný orgán v rámci postupu
pod¾a odsekov 3 a 4 oznámi, e prevzatie výkonu rozhodnutia do vykonávajúceho tátu nepovauje za úèelné a vhodné, pokia¾ ide o zaistenie úspeného zaèlenenia odsúdeného do spoloènosti alebo o zaistenie
úspenosti jeho lieèby, súd výkon rozhodnutia do vykonávajúceho tátu neodovzdá.
(6) Ak sa odsúdený nachádza na území vykonávajúceho tátu, môe súd, ak to povauje za potrebné, na
3

§9
Spävzatie osvedèenia

(2) Spävzatie osvedèenia musí súd odôvodni.

) § 20 a 25 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(3) O postupe pod¾a odseku 1 súd informuje ministerstvo.
§ 10
Dôsledky odovzdania výkonu rozhodnutia
(1) Po zaèatí výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom
táte nemono na území Slovenskej republiky nariadi
jeho výkon alebo v òom pokraèova.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak vykonávajúci justièný orgán informuje súd, e nebude vo výkone
rozhodnutia pokraèova z dôvodu úteku odsúdeného
z výkonu trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody.
(3) Súd, ktorý rozhodnutie vydal, je z dôvodu pod¾a
odseku 2 prísluný na jeho výkon v rozsahu, v ktorom
nebolo vykonané vo vykonávajúcom táte. Doba strávená vo väzbe alebo vo výkone trestnej sankcie spojenej
s odòatím slobody vo vykonávajúcom táte sa zapoèítava do trestu uloeného súdom.
§ 11
Poskytovanie informácií vykonávajúcemu tátu
(1) Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justièný orgán a ministerstvo o skutoènosti, e odsúdenému
bola v Slovenskej republike udelená milos alebo amnestia alebo o inom rozhodnutí, opatrení alebo inej
skutoènosti, v dôsledku ktorej sa odovzdané rozhodnutie stalo úplne alebo èiastoène nevykonate¾ným.
(2) Na iados vykonávajúceho justièného orgánu
súd poskytne dodatoèné informácie potrebné na úèely
uznania a výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom táte.
TRETIA ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO
VYKONÁVAJÚCICH JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV
§ 12
Príslunos
(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia je prísluný krajský súd, v ktorého obvode má odsúdený obvyklý pobyt alebo vykonáva trest odòatia slobody; inak
je prísluný Krajský súd v Bratislave. O zaèatí konania
o uznaní a výkone rozhodnutia upovedomí prísluný
súd ministerstvo.
(2) Súd prísluný pod¾a odseku 1 rozhoduje o vetkých súvisiacich otázkach vykonávacieho konania vrátane iadosti justièného orgánu tátu pôvodu
o zadranie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpeèenie toho, aby odsúdený zostal do prijatia rozhodnutia o uznaní a výkone na území Slovenskej
republiky.
(3) Ak je rozhodnutie a osvedèenie doruèené justièným orgánom tátu pôvodu priamo súdu, ktorý nie je
prísluný na jeho uznanie a výkon, súd postúpi vec
súdu príslunému pod¾a odseku 1, o èom informuje justièný orgán tátu pôvodu. Ak nie je zaloená právomoc
slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia
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pod¾a tohto zákona, prísluný súd vráti rozhodnutie
s osvedèením justiènému orgánu tátu pôvodu bez vybavenia.
§ 13
Rozhodnutie o iadosti
o prevzatie výkonu rozhodnutia
(1) O iadosti prísluného orgánu èlenského tátu
o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho
uznanie a výkon do Slovenskej republiky pod¾a § 4
ods. 1 písm. c) rozhoduje súd prísluný pod¾a § 12
ods. 1. Súd pri rozhodovaní zoh¾adní najmä vhodnos
a úèelnos takého postupu, pokia¾ ide o zaistenie
úspeného zaèlenenia odsúdeného do spoloènosti alebo zaistenie úspenosti jeho lieèby s prihliadnutím na
preukázate¾né rodinné, sociálne alebo pracovné väzby
odsúdeného na území Slovenskej republiky, ktoré
môu prispie k u¾ahèeniu jeho nápravy poèas výkonu
trestu na území Slovenskej republiky.
(2) Pred prijatím rozhodnutia pod¾a odseku 1 si súd
vyiada stanovisko ministerstva.
§ 14
Väzba
(1) Ak je to potrebné na zabezpeèenie výkonu rozhodnutia, môe súd prísluný pod¾a § 12 ods. 1 kedyko¾vek
po doruèení rozhodnutia s osvedèením a do nariadenia
výkonu uznaného rozhodnutia rozhodnú o vzatí do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky; súd pritom nie je
viazaný dôvodmi väzby pod¾a § 71 Trestného poriadku.
(2) Súd môe rozhodnú o vzatí do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území
Slovenskej republiky aj na základe iadosti prísluného justièného orgánu tátu pôvodu, a to aj pred doruèením osvedèenia a rozhodnutia, ak na základe informácií uvedených v iadosti mono dôvodne predpoklada,
e sú splnené podmienky na prevzatie rozhodnutia do
Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 1 písm. c). Súd bezodkladne informuje justièný orgán tátu pôvodu o vzatí
tejto osoby do väzby a o lehote pod¾a odseku 3.
(3) Ak nebolo súdu v lehote 18 dní od obmedzenia
osobnej slobody doruèené rozhodnutie a osvedèenie,
súd rozhodne o prepustení osoby z väzby. Súd s cie¾om
zabráni zmareniu úèelu konania, môe súèasne uloi
jedno alebo viac primeraných obmedzení alebo povinností pod¾a § 82 Trestného poriadku.
(4) Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby pod¾a odsekov 1
a 2 je prípustná sanos, ktorá nemá odkladný úèinok.
§ 15
Rozhodnutie súdu
(1) Súd rozhodne o tom, èi sa rozhodnutie uzná a vykoná na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení
prokurátora. Súd rozhoduje rozsudkom.
(2) Súd vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1 do 90 dní
od doruèenia osvedèenia a rozhodnutia; do tejto lehoty
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sa nezapoèítava doba, poèas ktorej súd zabezpeèuje
dodatoèné informácie od justièného orgánu tátu pôvodu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o uznaní a výkone.
(3) Nedodranie lehoty pod¾a odseku 2 je súd povinný
bezodkladne oznámi justiènému orgánu tátu pôvodu
vrátane dôvodov nedodrania tejto lehoty; súèasne mu
oznámi novú lehotu, v ktorej vydá rozhodnutie pod¾a
odseku 1.
(4) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa doruèuje odsúdenému, prokurátorovi a obhajcovi, ak bol obhajca zvolený.
(5) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 je prípustné odvolanie, ktoré môe poda odsúdený alebo prokurátor.
Odvolaním nemono napadnú dôvody, pre ktoré bolo
rozhodnutie vydané v inom èlenskom táte. Odvolanie
má odkladný úèinok.
§ 16
Dôvody odmietnutia
(1) Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, ak
a) proti tej istej osobe pre ten istý skutok u bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom alebo ak súd
má informáciu, e konanie vedené v niektorom èlenskom táte proti tej istej osobe pre ten istý skutok sa
právoplatne skonèilo odsudzujúcim rozsudkom,
ktorý bol u vykonaný, v súèasnosti sa vykonáva
alebo u nemôe by vykonaný pod¾a právnych predpisov tátu, v ktorom bol vynesený,
b) skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je
trestným èinom pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky a nejde o konanie pod¾a § 4 ods. 2 a 3;
vo vzahu k daniam, poplatkom, clám alebo k mene
nemono odmietnu výkon rozhodnutia iba preto, e
právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje
rovnaký druh daní alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel
alebo meny ako právny poriadok tátu pôvodu,
c) osoba, proti ktorej rozhodnutie smeruje, je vyòatá z pôsobnosti orgánov èinných v trestnom konaní a súdu,4)
d) osoba, proti ktorej rozhodnutie smeruje, nie je pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu
jej veku trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré
bolo vydané rozhodnutie,
e) výkon rozhodnutia je premlèaný pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky a na stíhanie trestného
èinu je daná právomoc slovenských orgánov pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky,
f) nie je splnená podmienka uznania a výkonu rozhodnutia pod¾a § 4 ods. 1,
g) odsúdený neudelil súhlas s odovzdaním výkonu rozhodnutia, hoci sa jeho súhlas vyaduje,
h) rozhodnutie zjavne nezodpovedá vydanému osvedèeniu, alebo ak vydané osvedèenie je neúplné, nie je
priloený preklad do tátneho jazyka pod¾a § 23, alebo ak neobsahuje vetky údaje potrebné na vydanie
rozhodnutia o uznaní a výkone a nebolo riadne doplnené na základe iadosti súdu v urèenej lehote,
4

) § 8 Trestného poriadku.
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i) dåka výkonu trestnej sankcie, ktorá má by vykonaná, je kratia ako es mesiacov,
j) z osvedèenia vyplýva, e dotknutá osoba sa osobne
nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia okrem prípadov, keï sa v osvedèení uvádza, e dotknutá osoba v súlade s procesnými poiadavkami právneho poriadku tátu pôvodu
1. bola vèas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doruèili informácie o termíne a mieste konania takým
spôsobom, e bolo jednoznaène preukázané, e si
bola vedomá plánovaného konania a informovaná
o tom, e justièný orgán tátu pôvodu môe vyda
rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania, alebo
2. vedomá si plánovaného konania splnomocnila
právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou alebo ustanovený tátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval, alebo
3. po tom, ako sa jej doruèilo rozhodnutie a bola výslovne pouèená o práve na opravný prostriedok,
na ktorom má dotknutá osoba právo zúèastni sa
a ktoré umoní opätovné preskúmanie samotnej
veci vrátane nových dôkazov a ktorý môe vies
k zrueniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok alebo nepodala opravný prostriedok v rámci príslunej lehoty,
k) nebol udelený súhlas tátu pôvodu so stíhaním pre
iné trestné èiny spáchané pred odovzdaním alebo
s výkonom trestu pre taký trestný èin pod¾a § 21
ods. 2 písm. g),
l) uloený trest zahàòa opatrenie týkajúce sa psychiatrickej alebo zdravotnej starostlivosti alebo iné opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré
nemono vzh¾adom na právny poriadok Slovenskej
republiky alebo na systém zdravotníctva Slovenskej
republiky vykona a nemono postupova pod¾a § 17
ods. 2,
m) nedôjde k dohode s justièným orgánom tátu pôvodu
o èiastoènom uznaní a výkone rozhodnutia a justièný orgán tátu pôvodu nevezme osvedèenie spä.
(2) Súd môe rozhodnú o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia aj vtedy, ak sa rozhodnutie týka
skutkov, ktoré sa pod¾a právneho poriadku Slovenskej
republiky povaujú za spáchané èiastoène alebo v celom rozsahu na území Slovenskej republiky, prièom
súd zoh¾adní najmä okolnosti spáchania skutku.
(3) Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia pod¾a odseku 1 písm. a), f), g), h), j), l)
a odseku 2, súd pred prijatím takého rozhodnutia
poiada justièný orgán tátu pôvodu o stanovisko, a ak
je to potrebné aj o bezodkladné zaslanie dodatoèných
informácií nevyhnutných na svoje rozhodnutie. Súd
môe poiada justièný orgán tátu pôvodu o stanovisko aj v prípade, ak ide o iný dôvod odmietnutia pod¾a
odseku 1.
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Uznanie a výkon
§ 17
(1) Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu
rozhodnutia pod¾a § 16, súd rozhodne o uznaní takého
rozhodnutia a súèasne rozhodne, e sa také rozhodnutie vykoná. Súd môe rozhodnú o èiastoènom uznaní
a výkone rozhodnutia len po predchádzajúcej dohode
s justièným orgánom tátu pôvodu.
(2) Ak sa rozhodnutím uloila trestná sankcia spojená s odòatím slobody, ktorá nie je zluèite¾ná s právnym
poriadkom Slovenskej republiky, súd rozhodnutím
pod¾a odseku 1 nahradí trestnú sankciu takou trestnou sankciou, ktorú by mohol uloi, ak by v konaní
o spáchanom trestnom èine rozhodoval; pritom dbá
o to, aby takto uloená trestná sankcia nezhorila postavenie odsúdeného a v èo najväèej miere zodpovedala
pôvodne uloenej trestnej sankcii. Trestnú sankciu
spojenú s odòatím slobody nemono nahradi
peòaným trestom.
(3) Ak sa rozhodnutím o trestnej sankcii uloila trestná sankcia v trvaní, ktoré nie je zluèite¾né s právnym
poriadkom Slovenskej republiky, súd rozhodnutím
pod¾a odseku 1 trvanie trestnej sankcie primerane
upraví. Takto upravená dåka trvania trestnej sankcie
nesmie by kratia ako najdlhie trvanie ustanovené
pre rovnaké trestné èiny pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky.
(4) Súd nesmie pod¾a odsekov 1 a 3 uloi prísnejiu
trestnú sankciu z h¾adiska jeho druhu alebo dåky, ako
bola uloená v rozhodnutí.
§ 18
(1) Súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, je oprávnený prija vetky následné rozhodnutia
spojené s výkonom trestnej sankcie vrátane podmieneèného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odòatia slobody.
(2) Po odovzdaní odsúdeného na územie Slovenskej
republiky súd rozhodne o zapoèítaní väzby pod¾a § 14,
ako aj väzby u zapoèítanej a trestu u vykonaného
v inom èlenskom táte, na ktorý sa vzahuje rozhodnutie a tie doby prevozu do dåky trestu, ktorý má by vykonaný.
(3) Súd rozhodnutie nevykoná, ak bola odsúdenému
v Slovenskej republike udelená amnestia alebo milos
alebo ak ho justièný orgán tátu pôvodu informoval, e
v táte pôvodu bola udelená amnestia, milos alebo vydané iné rozhodnutie, opatrenie alebo skutoènos,
v dôsledku ktorých sa také rozhodnutie stalo nevykonate¾ným.
§ 19
Spävzatie osvedèenia zo strany tátu pôvodu
(1) Ak justièný orgán tátu pôvodu rozhodne
o spävzatí osvedèenia pred prijatím rozhodnutia
o uznaní a výkone, súd vezme spävzatie uznesením na
vedomie.
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(2) Ak justièný orgán tátu pôvodu rozhodne
o spävzatí osvedèenia po prijatí rozhodnutia o uznaní
a výkone, súd prijme bezodkladne opatrenia smerujúce
k upusteniu od výkonu uznaného rozhodnutia. Na rozhodnutie justièného orgánu tátu pôvodu o spävzatí
osvedèenia doruèenom súdu po zaèiatku výkonu uznaného rozhodnutia súd neprihliada.
§ 20
Informaèná povinnos
(1) Súd bezodkladne informuje justièný orgán tátu
pôvodu a ministerstvo o
a) skutoènosti, e po doruèení osvedèenia sa odsúdený
nenachádza na území Slovenskej republiky,
b) odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia z dôvodov
pod¾a § 16 vrátane uvedenia dôvodu odmietnutia,
c) prijatí rozhodnutia o uznaní alebo o èiastoènom
uznaní rozhodnutia s uvedením dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
d) premene trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody pod¾a § 17 ods. 2,
e) úprave dåky trvania trestnej sankcie spojenej s odòatím slobody pod¾a § 17 ods. 3,
f) skutoènostiach, ktoré môu vies k vydaniu následného rozhodnutia pod¾a § 18 ods. 1,
g) prijatí následných rozhodnutí pod¾a § 18 ods. 1 vrátane informácie o zaèiatku a skonèení skúobnej
doby pri podmieneènom prepustení z výkonu trestu
odòatia slobody,
h) úteku odsúdeného z výkonu trestu odòatia slobody
alebo ochranného opatrenia,
i) vykonaní rozhodnutia,
j) nevykonaní rozhodnutia pod¾a § 18 ods. 3,
k) ïalích významných skutoènostiach, ktoré majú
alebo môu ma vplyv na konanie o uznaní a výkone
rozhodnutia.
(2) Na iados justièného orgánu tátu pôvodu mu
súd poskytne dodatoèné informácie, a to najmä informácie o podmienkach podmieneèného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odòatia slobody alebo o podmienkach ukonèenia výkonu ochranných opatrení
spojených s odòatím slobody.
TVRTÁ ÈAS
ZÁSADA PECIALITY
§ 21
Zásada peciality
(1) Osoba, ktorá bola odovzdaná z iného èlenského
tátu na výkon trestnej sankcie pod¾a tohto zákona,
nesmie by stíhaná, odsúdená, nemôe by obmedzená
jej osobná sloboda za trestné èiny, ktoré spáchala pred
odovzdaním, na ktoré sa odovzdané rozhodnutie
nevzahovalo.
(2) Ak bola osoba odovzdaná do Slovenskej republiky, zásada peciality sa neuplatní, ak
a) osoba sa po prepustení z väzby alebo výkonu trestu
odòatia slobody zdriava na území Slovenskej republiky viac ako 45 dní napriek tomu, e ho mohla
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opusti alebo sa dobrovo¾ne vráti na územie Slovenskej republiky potom, èo ho opustila,
za tento ïalí trestný èin nemono uloi trest odòatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce
osobnú slobodu,
trestné stíhanie nevedie k pouitiu opatrenia obmedzujúceho osobnú slobodu,
osobe by mohol by uloený trest alebo ochranné
opatrenie, ktoré nie je spojené s pozbavením osobnej
slobody, najmä peòaný trest alebo opatrenie namiesto tohto trestu, a to aj vtedy, ak by taký výkon
predovetkým výkonom náhradného trestu odòatia
slobody viedol k obmedzeniu osobnej slobody,
osoba súhlasila s odovzdaním výkonu rozhodnutia
do Slovenskej republiky,
osoba po odovzdaní do Slovenskej republiky vyhlásila, e sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady peciality pod¾a odseku 1 vo vzahu k urèitým trestným èinom spáchaným pred jej odovzdaním, alebo
justièný orgán tátu pôvodu udelil súhlas so stíhaním pre iné trestné èiny spáchané pred odovzdaním
alebo s výkonom trestu pre taký trestný èin.

(3) Na vyhlásenie osoby k vzdaniu sa uplatnenia zásady
peciality pod¾a odseku 2 písm. f), získanie súhlasu justièného orgánu tátu pôvodu pod¾a odseku 2 písm. g) a na
konanie o iadosti iného èlenského tátu, ktorému bola
odovzdaná osoba zo Slovenskej republiky na základe tohto zákona, so stíhaním alebo výkonom trestu odòatia slobody pre iný trestný èin spáchaný pred odovzdaním osoby, ne ktorý bol predmetom odovzdaného rozhodnutia,
sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu.5)
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 22
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1) Súd v konaní pod¾a tohto zákona komunikuje
s justiènými orgánmi èlenských tátov priamo. Na zistenie prísluného vykonávajúceho justièného orgánu
mono poiada o súèinnos ministerstvo alebo poui
kontaktné body Európskej justiènej siete.
(2) Osvedèenie, rozhodnutie a ostatné písomnosti
v rámci konania pod¾a tohto zákona mono zasiela do
èlenského tátu alebo prijíma z èlenského tátu potou alebo inou bezpeènou formou, ktorá umoòuje vyhotovenie písomného znenia pod podmienkou
umoòujúcou posúdi ich hodnovernos. Ak to súd na
overenie hodnovernosti osvedèenia, rozhodnutia
a ostatných písomností povauje za potrebné, poiada
justièný orgán èlenského tátu o zaslanie originálov.
§ 23
Preklady
(1) Osvedèenie sa zasiela vykonávajúcemu justiènému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho tátu
5
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alebo v jednom z úradných jazykov tohto tátu; ak vykonávajúci tát svojím vyhlásením umonil prijatie
osvedèenia aj v inom jazyku, mono vyhotovi preklad
aj do iného jazyka. Uvedené platí aj na iados o vzatie
odsúdeného do väzby pod¾a § 14 ods. 2.
(2) Osvedèenie adresované orgánom Slovenskej republiky a iados o vzatie odsúdeného do väzby pod¾a
§ 14 ods. 2 mono na ïalie konanie prija, ak je vyhotovené v tátnom jazyku.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia
vo vzahu k èlenským tátom, v ktorých je pouitie jazykov pri vzájomnom styku orgánov v konaní pod¾a tohto
zákona upravené na základe vzájomnosti vyhlásenej
ministerstvom.
(4) Preklad rozhodnutia alebo jeho èasti do jazyka
pod¾a odseku 1 súd zabezpeèí len na základe a v rozsahu iadosti vykonávajúceho tátu, ak ide o èlenský
tát, ktorý svojím vyhlásením oznámil, e po doruèení
rozhodnutia s osvedèením môe poadova zabezpeèenie prekladu rozhodnutia alebo jeho èasti do jazyka
pod¾a odseku 1, ak informácie vyplývajúce z osvedèenia nepovauje za dostatoèné na prijatie rozhodnutia
o uznaní a výkone. Preklad ostatných písomností sa
nevyaduje.
§ 24
Odovzdanie odsúdeného
(1) Ak sa odsúdený nachádza na území Slovenskej republiky, musí sa odovzda vykonávajúcemu tátu najneskôr do 30 dní po tom, èo vykonávajúci tát rozhodol
o uznaní a výkone rozhodnutia; podrobnosti odovzdania odsúdeného dojedná za Slovenskú republiku Národná ústredòa INTERPOL.
(2) Postup pod¾a odseku 1 sa neuplatní, ak nastali
okolnosti, pre ktoré odovzdanie odsúdeného nemono
realizova a ktoré nemôe ovplyvni vykonávajúci tát
ani Slovenská republika, alebo ak je realizáciu odovzdania nevyhnutné odloi z ványch humanitárnych
dôvodov, najmä z dôvodu ohrozenia zdravia alebo ivota odsúdeného.
(3) Ak pominú dôvody pod¾a odseku 2, odovzdanie
odsúdeného sa musí zrealizova do desiatich dní od
novo dohodnutého termínu odovzdania.
§ 25
Prevoz
(1) Ak je potrebné zabezpeèi prevoz osoby odovzdávanej do èlenského tátu na úèely výkonu rozhodnutia
vydaného súdom Slovenskej republiky územím iného
èlenského tátu, poiada ministerstvo prísluný orgán
èlenského tátu o súhlas s prevozom jeho územím.
(2) iados o súhlas s prevozom musí obsahova
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a tátne obèianstvo osoby,
b) oznaèenie osvedèenia,
c) právnu kvalifikáciu skutku.

) § 31 a 35 zákona è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
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§ 27

(3) K iadosti pod¾a odseku 2 sa pripojí kópia osvedèenia v jazyku èlenského tátu prevozu pod¾a § 23; preklad osvedèenia zabezpeèí súd.
(4) O súhlas s prevozom sa neiada, ak sa má osoba
previez územím èlenského tátu letecky bez plánovaného pristátia na jeho území. Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území èlenského tátu, príslunému
orgánu tohto tátu sa musí do 72 hodín od neplánovaného pristátia doruèi iados o súhlas s prevozom
s údajmi pod¾a odsekov 2 a 3.
(5) Ak èlenský tát prevozu oznámi, e nevie zaruèi,
e preváaná osoba nebude na jeho území stíhaná alebo e nebude obmedzená jej osobná sloboda pre iný
trestný èin spáchaný pred jej odovzdaním zo tátu pôvodu, ministerstvo môe rozhodnú o spätvzatí iadosti
pod¾a odseku 2.
(6) iados prísluného orgánu iného èlenského tátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky
sa zasiela ministerstvu v jazyku pod¾a § 23. iados
musí obsahova údaje pod¾a odseku 2 a kópiu osvedèenia v jazyku pod¾a § 23. O iadosti iného èlenského tátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky
rozhoduje minister spravodlivosti Slovenskej republiky
spravidla do siedmich dní od doruèenia iadosti. Prevoz
osoby územím Slovenskej republiky vykoná prísluný
útvar Policajného zboru. Poèas prevozu územím Slovenskej republiky sa obmedzí osobná sloboda preváanej osoby na zabránenie jej úteku. Na obmedzenie
osobnej slobody preváanej osoby sa pouijú donucovacie prostriedky pod¾a osobitného predpisu.6)
(7) Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území
Slovenskej republiky, obmedzí sa osobná sloboda preváanej osoby na zabránenie jej úteku; ak sa ministerstvu do 72 hodín od neplánovaného pristátia nedoruèí
iados o súhlas s prevozom s údajmi pod¾a odsekov 2
a 3, preváaná osoba musí by prepustená.
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Preskúmanie rozhodnutia
Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike sú prísluné súdy
Slovenskej republiky.
§ 28
Poskytovanie súèinnosti a informácií
Ministerstvo poskytuje na základe iadosti súdu alebo prísluného orgánu èlenského tátu potrebnú súèinnos pri postupe pod¾a tohto zákona, a to najmä pri
zisovaní potrebných informácií týkajúcich sa urèenia
príslunosti alebo pri overovaní podmienok ustanovených právnym poriadkom èlenského tátu alebo Slovenskej republiky na uznanie a výkon rozhodnutí.
§ 29
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pod¾a
tohto zákona sa pouije Trestný poriadok.
§ 30
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzne akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
§ 31
Prechodné ustanovenie
Ak tát pôvodu poiadal o výkon rozhodnutia pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, postupuje sa
pod¾a doterajích predpisov.
Èl. II
Zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è. 127/2008 Z. z. a zákona è. 498/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Nadpis § 64 znie:

§ 26

Predbená väzba, vydávacia väzba a väzba na
zabezpeèenie výkonu cudzieho rozhodnutia

Náklady
Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní
pod¾a tohto zákona, sú nákladmi Slovenskej republiky.
Náklady spojené s odovzdaním odsúdeného na územie
vykonávajúceho tátu sú nákladmi Slovenskej republiky ako tátu pôvodu.

2. V § 64 ods. 1 sa písmeno a nahrádza èiarkou a za
slová vydávacej väzby sa vkladajú slová a väzby na
zabezpeèenie výkonu cudzieho rozhodnutia..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.

6

) § 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 549/2011 Z. z.

OSVEDÈENIE
pod¾a èl. 4 rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatòovaní zásady
vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odòatia slobody
alebo opatrenia zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody, na úèely ich výkonu v Európskej únii

a) tát pôvodu: ..........................................................................................................................................
Vykonávajúci tát: .................................................................................................................................
b) Súd, ktorý vydal rozsudok ukladajúci trest, ktorý sa stal koneèný:
Úradný názov: .......................................................................................................................................
Rozsudok bol vydaný (uveïte dátum v tvare: deò, mesiac, rok): ...............................................................
Rozsudok sa stal právoplatným (uveïte dátum v tvare: deò, mesiac, rok): ................................................
Èíslo rozsudku (ak je k dispozícii): ..........................................................................................................
c) Informácie o orgáne, ktorý mono kontaktova v prípade otázok týkajúcich sa tohto osvedèenia:
1. Informácie o orgáne, ktorý mono kontaktova v prípade otázok týkajúcich sa tohto osvedèenia:
ústredný orgán ...................................................................................................................................
súd .....................................................................................................................................................
iný orgán ............................................................................................................................................
2. Kontaktné údaje orgánu uvedeného v písmene c) bode 1:
Úradný názov: .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel. è. (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): .......................................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): .................................................
E-mail (ak je k dispozícii): .....................................................................................................................
3. Jazyky, v ktorých mono s týmto orgánom komunikova: ...........................................................
4. Kontaktné údaje osoby (osôb), na ktoré sa mono obráti pre získanie dodatoèných informácií na úèely výkonu
rozsudku alebo dohody o postupe odovzdávania odsúdeného (meno, titul/funkcia, tel. è., èíslo faxu,
e-mailová adresa), ak nie sú totoné s údajmi v bode 2:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
d) Údaje o osobe, ktorej bol uloený trest:
Priezvisko: .............................................................................................................................................
Krstné meno/mená: ...............................................................................................................................
Rodné priezvisko (ak je známe): ..............................................................................................................
Prezývky (ak sú známe): .........................................................................................................................
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Pohlavie: ................................................................................................................................................
tátna príslunos: .................................................................................................................................
Rodné èíslo alebo èíslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii): ................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................................
Miesto narodenia: ...................................................................................................................................
Jazyk(-y), ktorému(-ým) osoba rozumie (ak je to známe): ..........................................................................
...............................................................................................................................................................
Odsúdený sa nachádza:
v táte pôvodu a má sa odovzda do vykonávajúceho tátu
vo vykonávajúcom táte a výkon sa má uskutoèni v tomto táte
Dodatoèné informácie (ak sú k dispozícii a ak je úèelné ich poskytnutie):
1. Fotografia a odtlaèky prstov odsúdeného a/alebo kontaktné údaje osoby, na ktorú sa mono obráti s cie¾om
získa také informácie:
.........................................................................................................................................................
2. Druh a èíslo preukazu totonosti alebo pasu odsúdeného:
.........................................................................................................................................................
3. Druh a èíslo povolenia na pobyt odsúdeného:
.........................................................................................................................................................
4. Iné relevantné informácie o rodinných, sociálnych a pracovných väzbách odsúdeného k vykonávajúcemu tátu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
e) iados o väzbu tátu pôvodu (ak sa odsúdený nachádza vo vykonávajúcom táte):
tát pôvodu iada vykonávajúci tát o zadranie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpeèenie
toho, aby odsúdený zostal do rozhodnutia o uznaní rozsudku a výkone trestu na jeho území.
tát pôvodu u poiadal vykonávajúci tát o zadranie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpeèenie
toho, aby odsúdený zostal do rozhodnutia o uznaní rozsudku a výkone trestu na jeho území. Uveïte názov orgánu
vo vykonávajúcom táte, ktorý rozhodol o iadosti o zatknutie odsúdeného (ak je to uplatnite¾né a ak je k dispozícii):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
f) Vzah k akémuko¾vek predchádzajúcemu európskemu zatýkaciemu rozkazu (EZR):
EZR bol vydaný na úèely výkonu trestu odòatia slobody alebo ochranného opatrenia obmedzujúceho slobodu
a vykonávajúci tát sa zaväzuje tento trest alebo opatrenie vykona (èlánok 4 ods. 6 rámcového rozhodnutia o EZR).
Dátum vydania EZR a èíslo (ak je k dispozícii):
...................................................................................................................................................................
Názov orgánu, ktorý EZR vydal:
...................................................................................................................................................................
Dátum rozhodnutia o tom, e trest sa vykoná, a èíslo, ak je k dispozícii:
...................................................................................................................................................................
Názov orgánu, ktorý vydal rozhodnutie, e sa trest vykoná:
...................................................................................................................................................................

Strana 4486

Zbierka zákonov è. 549/2011

Èiastka 153

EZR bol vydaný na úèely trestného stíhania osoby, ktorá je tátnym obèanom alebo má pobyt vo vykonávajúcom
táte, a vykonávajúci tát vydal túto osobu pod podmienkou, e sa táto osoba vráti spä do vykonávajúceho tátu
s cie¾om výkonu trestu odòatia slobody alebo ochranného opatrenia, ktoré jej boli uloené v táte pôvodu (èlánok 5
ods. 3 rámcového rozhodnutia o EZR).
Dátum rozhodnutia o vydaní osoby:
..................................................................................................................................................................
Názov orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o vydaní:
..................................................................................................................................................................
Èíslo rozhodnutia, ak je k dispozícii:
..................................................................................................................................................................
Dátum vydania osoby (ak je k dispozícii):
..................................................................................................................................................................
g) Dôvody zaslania rozsudku a osvedèenia [v prípade vyplnenia kolónky f) nie je potrebné vyplni]:
Rozsudok a osvedèenie sa zasielajú vykonávajúcemu tátu, pretoe orgán tátu pôvodu je presvedèený o tom, e
výkon trestu zo strany vykonávajúceho tátu bude slúi na úèely u¾ahèenia sociálnej nápravy odsúdeného a:
a) vykonávajúci tát je tát, ktorého je odsúdený tátnym obèanom a v ktorom ije
b) vykonávajúci tát je tát, ktorého je odsúdený tátnym obèanom a do ktorého bude odsúdený vyhostený po
prepustení z výkonu trestu na základe príkazu na vyhostenie zahrnutého do rozsudku alebo správneho
rozhodnutia, alebo iného opatrenia nadväzujúceho na rozsudok. Ak príkaz na vyhostenie nie je zahrnutý
do rozsudku, uveïte názov orgánu, ktorý príkaz vydal, dátum jeho vydania a èíslo rozhodnutia (ak je
k dispozícii):
c) vykonávajúci tát je iný tát ako tát uvedený v písmene a) alebo b), ktorého prísluný orgán súhlasí so zaslaním
rozsudku a osvedèenia uvedenému tátu
d) vykonávajúci tát urobil oznámenie pod¾a èlánku 4 ods. 7 rámcového rozhodnutia a
je potvrdené, e pod¾a informácií prísluného orgánu tátu pôvodu odsúdený ije a oprávnene sa nepretrite
zdriava najmenej pä rokov vo vykonávajúcom táte a zachová si v tomto táte právo na trvalý pobyt, a/alebo
je potvrdené, e odsúdený je tátnym obèanom vykonávajúceho tátu.
h) Rozsudok, ktorým sa ukladá trest:
1. Rozsudok zahàòa spolu

trestných èinov.

Zhrnutie skutoèností a opis okolností, za ktorých bol(-i) spáchaný(-é) trestný(-é) èin(-y) vrátane èasu a miesta
a charakter úèasti odsúdeného na jeho (ich) spáchaní:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Ak trestný èin (trestné èiny) uvedený(-é) v písmene h) bode 1 predstavuje(-ú) jeden alebo viacero z týchto trestných
èinov vymedzených právom tátu pôvodu, za ktoré v táte pôvodu mono uloi trest odòatia slobody alebo
ochranné opatrenie obmedzujúce osobnú slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,
oznaète prísluné okienko (okienka):
ÿ úèas na zloèinnom spolèení
ÿ terorizmus
ÿ obchodovanie s ¾uïmi
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ÿ sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia
ÿ nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami
ÿ nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom a výbuninami
ÿ korupcia
ÿ podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných záujmov Európskych únie pod¾a Dohovoru o ochrane
ÿ finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev z 26. júla 1995
ÿ legalizácia príjmov z trestnej èinnosti
ÿ falovanie a pozmeòovanie meny
ÿ poèítaèová kriminalita
ÿ trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s exemplármi druhov vo¾ne
ijúcich ivoèíchov a rastlín alebo jedincami chránených ivoèíchov a rastlín
ÿ u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu
ÿ vrada, závané ublíenie na zdraví
ÿ nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami
ÿ únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka
ÿ rasizmus a xenofóbia
ÿ organizovaná alebo ozbrojená lúpe
ÿ nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane staroitností a umeleckých diel
ÿ podvodné konanie
ÿ vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie
ÿ falovanie a pirátstvo výrobkov
ÿ falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami
ÿ falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov
ÿ nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ïalími prostriedkami na podporu rastu
ÿ nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi
ÿ obchodovanie s odcudzenými vozidlami
ÿ znásilnenie
ÿ podpa¾aèstvo
ÿ trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu
ÿ nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla
ÿ sabotá
3. Ak trestný(-é) èin(-ny) uvedený(-é) v bode 1 nie je (sú) uvedený(-é) v bode 2 alebo ak sa rozsudok a osvedèenie
zasielajú èlenskému tátu, ktorý vyhlásil, e bude preskúmava obojstrannú trestnos (èlánok 7 ods. 4 rámcového
rozhodnutia), uveïte úplný opis prísluného trestného èinu (trestných èinov):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
i) tatút rozsudku, ktorým sa ukladá trest:
1. Uveïte, èi sa dotknutá osoba osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:
1. ÿ Áno, dotknutá osoba sa osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
2. ÿ Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
3. Ak ste vyznaèili bod 2., potvrïte, prosím, èi ide o jeden z nasledujúcich prípadov:
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(deò/mesiac/rok), a tým informovaná o urèenom termíne

a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, e mono vyda rozhodnutie,
ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
ÿ 3.1b. dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami doruèili úradné informácie
o urèenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, e bolo jednoznaène
preukázané, e táto osoba si bola vedomá plánovaného konania a bola informovaná o tom, e mono vyda
rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
ÿ 3.2. dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buï
vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený tátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca
ju v konaní obhajoval,
ALEBO
ÿ 3.3. rozhodnutie bolo dotknutej osobe doruèené

(deò/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne pouèená

o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúèastni sa a ktoré umonia opätovné
preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môu vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia
a vydaniu nového, a

ÿ výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,
ALEBO

ÿ nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslunej lehoty.
4. Ak ste vyznaèili bod 3.1 b, 3.2 alebo 3.3, uveïte informácie o tom, ako bola splnená prísluná podmienka:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Podrobnosti o dåke trestu:
2.1. Celková dåka trestu (v dòoch): ..........................................................................................................
2.2. Celé obdobie obmedzenia osobnej slobody, ktoré sa u vykonalo v súvislosti s trestom, na ktorý sa vzahuje
vynesený rozsudok (v dòoch): ................................. od [

] (uveïte dátum, ku ktorému sa vykonal výpoèet:

deò, mesiac, rok): ..............................................................................................................................
2.3. Poèet dní, ktorý sa má zapoèíta do celkovej dåky trestu na základe iných dôvodov ako dôvodu uvedeného
v bode 2.2. (napr. amnestií, milostí, zmiernení trestu atï. u udelených v súvislosti s týmto trestom):

od

(uveïte dátum, ku ktorému sa vykonal výpoèet: deò, mesiac, rok): .....................................................
2.4. Dátum ukonèenia výkonu trestu v táte pôvodu:
ÿ Neuplatòuje sa, pretoe osoba nie je vo výkone trestu.
ÿ Osoba sa nachádza vo výkone trestu a trest bude pod¾a práva tátu pôvodu v plnom rozsahu vykonaný
dòa (uveïte dátum v tvare: deò, mesiac, rok).
3. Druh trestu:
ÿ trest odòatia slobody,
ÿ opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody (uveïte):
.............................................................................................................................................................
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j) Informácie o predèasnom alebo podmieneènom prepustení:
1. Pod¾a práva tátu pôvodu má odsúdený nárok na predèasné alebo podmieneèné prepustenie po vykonaní:
ÿ polovice trestu,
ÿ dvoch tretín trestu,
ÿ inej èasti trestu (uveïte): ......................................................................................................................
2. Prísluný orgán tátu pôvodu iada o informácie o:
ÿ uplatnite¾ných právnych ustanoveniach vykonávajúceho tátu o predèasnom alebo podmieneènom prepustení
odsúdeného,
ÿ zaèiatku a skonèení obdobia predèasného alebo podmieneèného prepustenia.
k) Vyjadrenie odsúdeného:
1. ÿ Odsúdeného nemono vypoèu, pretoe sa u nachádza vo vykonávajúcom táte.
2. ÿ Odsúdený sa nachádza v táte pôvodu a:
a) ÿ poiadal o zaslanie rozsudku a osvedèenia,
ÿ súhlasil so zaslaním rozsudku a osvedèenia,
ÿ nesúhlasil so zaslaním rozsudku a osvedèenia (uveïte dôvody poskytnuté odsúdeným):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) ÿ vyjadrenie odsúdeného sa nachádza v prílohe,
ÿ vyjadrenie odsúdeného u bolo zaslané vykonávajúcemu tátu dòa (uveïte dátum: deò, mesiac, rok):
.....................................................................................................................................................
l) Ïalie okolnosti podstatné pre prípad (nepovinné informácie):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
m) Závereèné informácie:
Znenie(-a) rozsudku(-ov) je (sú) pripojené k tomuto osvedèeniu.
Podpis orgánu, ktorý vydal osvedèenie, a/alebo jeho zástupcu osvedèujúceho hodnovernos obsahu osvedèenia:
................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................
Funkcia/titul: ..........................................................................................................................................
Dátum: ....................................................................................................................................................
Odtlaèok úradnej peèiatky (ak existuje):
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Príloha è. 2
k zákonu è. 549/2011 Z. z.

OZNÁMENIE PRE ODSÚDENÉHO
Týmto sa Vám oznamuje rozhodnutie
(prísluný orgán tátu pôvodu) o zaslaní rozhodnutia
(prísluný súd
tátu pôvodu) z
(dátum rozhodnutia)
(referenèné èíslo, ak je k dispozícii)
(vykonávajúci tát) na úèely jeho
uznania a výkonu ním uloeného trestu v súlade s vnútrotátnym právom, ktorým sa vykonáva rámcové rozhodnutie
Rady (2008/909/SVV) z 27. novembra 2008 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odòatia slobody alebo opatrenia zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody, na úèely
ich výkonu v Európskej únii.
Výkon trestu sa riadi právom
(vykonávajúci tát). Orgány vykonávajúceho tátu sú prísluné rozhodova o postupoch výkonu a urèova vetky s ním súvisiace opatrenia vrátane dôvodov na predèasné alebo podmieneèné prepustenie.
Prísluný orgán
(vykonávajúci tát) zapoèíta do celkovej dåky odòatia slobody, ktoré sa má vykona, celé obdobie odòatia slobody, ktoré sa u vykonalo v súvislosti s trestom. Prispôsobenie trestu prísluným orgánom
(vykonávajúci tát) mono vykona, len ak je z h¾adiska dåky alebo druhu tento trest nezluèite¾ný s právom vykonávajúceho tátu. Prispôsobený trest nesmie sprísni trest vynesený v
(tát pôvodu) z h¾adiska jeho druhu alebo dåky.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 549/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na
rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odòatia slobody alebo opatrenia zahàòajúce pozbavenie
osobnej slobody, na úèely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) v znení rámcového rozhodnutia
Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 081, 27. 3. 2009).
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550
ZÁKON
z 8. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
(zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

c)

Zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 528/2006 Z. z.,
zákona è. 94/2007 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z. a zákona è. 143/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Povinné príspevky pod¾a odseku 1 písm. a) je
drite¾ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia,
ktoré vyrába elektrinu, povinný zaplati na úèet jadrového fondu ako súèet fixnej èasti povinného príspevku
v sume 13 428,26 eura roène za kadý megawatt intalovaného elektrického výkonu ním prevádzkovaného jadrového zariadenia a variabilnej èasti povinného príspevku vo výke 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej
v jadrovom zariadení za uplynulý rok. Výku fixnej èasti
povinného príspevku drite¾ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu kadoroène valorizuje o mieru inflácie za predchádzajúci rok urèenú
tatistickým úradom Slovenskej republiky. Podrobnosti
o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na úèet
jadrového fondu ustanoví vláda nariadením..
2. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Rada správcov predloí kadoroène do 30. novembra kalendárneho roka dozornej rade na schválenie na nasledujúci rok návrh vypracovaný v súlade so
schválenou stratégiou na
a) rozdelenie zdrojov jadrového fondu za kalendárny
rok na podúèet pod¾a odseku 1 písm. h) v súlade s § 9
ods. 1 písm. g),
b) rozdelenie povinných príspevkov pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) za kalendárny rok do podúètu
1. na vyh¾adávanie lokalít, geologický prieskum,
prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do
prevádzky, prevádzku a uzatváranie úloísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového
paliva vrátane monitorovania po uzavretí týchto
úloísk a vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja
pod¾a odseku 1 písm. e),
2. na intitucionálnu kontrolu úloísk pod¾a odseku 1
písm. f) a

d)

e)

f)

g)

3. na skladovanie vyhoretého jadrového paliva
v samostatných jadrových zariadeniach pod¾a
odseku 1 písm. g),
rozdelenie povinných príspevkov pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) za kalendárny rok do jednotlivých podúètov
a na jednotlivé analytické úèty, ktoré majú zdroje
pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) pomerne pod¾a výky povinných príspevkov uhradených pod¾a § 7 ods. 1
písm. a), ktorými sú
1. analytické úèty pod¾a odseku 1 písm. a) druhého
bodu jadrová elektráreò V 1 a tretieho bodu jadrová elektráreò V 2,
2. podúèet pod¾a odseku 1 písm. b) na vyraïovanie
jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraïovania prevádzkovanej v lokalite Mochovce a
3. podúèet pod¾a odseku 1 písm. c) na vyraïovanie
jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraïovania, ktoré budú
uvedené do prevádzky po úèinnosti tohto zákona,
rozdelenie zdrojov jadrového fondu pod¾a § 7 ods. 1
písm. b) za kalendárny rok do jednotlivých podúètov
a na jednotlivé analytické úèty na úhradu dlhu, ktorý
vznikol pri tvorbe zdrojov urèených na krytie nákladov závereènej èasti jadrovej energetiky vytváraných
poèas doterajej prevádzky jadrových zariadení na
úèely výroby elektriny,
rozdelenie zdrojov jadrového fondu pod¾a § 7 ods. 1
písm. d) za kalendárny rok do jednotlivých podúètov
a na jednotlivé analytické úèty pomerne pod¾a výky
výnosov z úrokov , ktoré pripadajú na finanèné prostriedky na jednotlivých podúètoch a na jednotlivých analytických úètoch,
rozdelenie ostatných zdrojov jadrového fondu do
jednotlivých podúètov a na jednotlivé analytické úèty; ak boli tieto zdroje úèelovo urèené, musia by rozdelené pod¾a úèelového urèenia a
èerpanie výdavkov jadrového fondu pod¾a odseku 1..

3. V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
vyraïovanie jadrových zariadení na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo skladovanie jadrových materiálov s mnostvom väèím ako jeden efektívny
kg20a) a vyraïovanie jadrových zariadení na spracovanie,
úpravu alebo skladovanie rádioaktívnych odpadov20b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

20a) § 2 písm. f) bod 2. zákona è. 541/2004 Z. z.
20b
) § 2 písm. f) bod 4. zákona è. 541/2004 Z. z..
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4. V § 13 ods. 12 sa slová do 31. decembra 2017 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2020.
5. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. februára 2012
(1) Jadrový fond prevedie do 31. decembra 2013 finanèné prostriedky z analytického úètu pod¾a § 8
ods. 1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreò A 1 na
analytický úèet pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) tretieho bodu
jadrová elektráreò V 2 vo výke rozdelených povinných
príspevkov do jadrového fondu pod¾a § 8 ods. 5 písm. a)
tohto zákona v znení úèinnom do 31. januára 2012
vrátane výnosov z úrokov.
(2) Jadrový fond prevedie do 31. decembra 2014 finanèné prostriedky z analytického úètu pod¾a § 8
ods. 1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreò A 1 na
podúèet pod¾a § 8 ods. 1 písm. b) na vyraïovanie jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraïovania prevádzkovanej v lokalite
Mochovce vo výke rozdelených povinných príspevkov
do jadrového fondu pod¾a § 8 ods. 5 písm. a) tohto zákona v znení úèinnom do 31. januára 2012 vrátane výnosov z úrokov..
6. Slová bený rok vo vetkých tvaroch sa v celom
texte zákona vypúajú.
Èl. II
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
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è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z. a zákona è. 348/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 27 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: Túto
skutoènos preukazuje záujemca alebo uchádzaè písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukáza svoje finanèné a ekonomické postavenie, e táto osoba
poskytne plnenie poèas celého trvania zmluvného
vzahu. Osoba, ktorej zdroje majú by pouité na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia musí
spåòa podmienky úèasti pod¾a § 26 ods. 1 písm. f) vo
vzahu k tej èasti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje záujemcovi alebo uchádzaèovi poskytnuté..
2. V § 28 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: Túto
skutoènos preukazuje záujemca alebo uchádzaè písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú spôsobilos
alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje kapacity poèas celého trvania zmluvného vzahu.
Osoba, ktorej kapacity majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spåòa
podmienky úèasti pod¾a § 26 ods. 1 písm. f) vo vzahu
k tej èasti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzaèovi poskytnuté..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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551
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 419/2006 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 32
ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení vyhláky è. 530/2006 Z. z., vyhláky
è. 661/2006 Z. z., vyhláky è. 564/2007 Z. z., vyhláky

è. 234/2008 Z. z., vyhláky è. 571/2008 Z. z., vyhláky è. 363/2009 Z. z., vyhláky è. 588/2009
Z. z., vyhláky è. 122/2010 Z. z., vyhláky
è. 15/2011 Z. z. a vyhláky è. 418/2011 Z. z. sa mení
takto:
1. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia sa vypúa
sedemnásta a devätnásta veta.
2. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 33 tlaèiva Kód tovaru písmená a) a c)
a e) znejú:

a) kódy pouívané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:
U011  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ïalej len
zákon è. 98/2004 Z. z.) v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený do daòového vo¾ného obehu, na
ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U012  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U020  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U030  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U045  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U046  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U050  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U060  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
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U070  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U071  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U072  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom
bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U080  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je urèený na
pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo pod¾a § 6 ods. 2 zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U092  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U093  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U082  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U083  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U094  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U095  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U085  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U086  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení ne-
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skorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U087  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U098  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U099  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je urèený na pouitie, ponúkaný na pouitie alebo pouitý ako pohonná látka alebo palivo a pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov sa naò uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U111  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov,
U112  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U120  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov,
U130  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona
è. 465/2008 Z. z.,
U145  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov,
U146  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U150  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov,
U160  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je
uvedený do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona è. 98/2004
Z. z. v znení neskorích predpisov,
U170  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je
uvedený do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskor-
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ích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona è. 98/2004
Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U171  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov,
U172  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, ktorý je uvedený
do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U211  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U212  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U220  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona è. 98/2004
Z. z. v znení neskorích predpisov,
U230  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona è. 98/2004
Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U245  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U246  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U250  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona è. 98/2004
Z. z. v znení neskorích predpisov,
U260  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U270  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z.,
U271  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U272  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v pozastavení
spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona
è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
U301  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) zákona è. 98/2004 Z. z.,
U302  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. b) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov,
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U303  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení zákona è. 546/2011 Z. z.,
U304  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. d) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení zákona è. 609/2007 Z. z.,
U305  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. e) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení zákona è. 667/2004 Z. z.,
U306  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. f) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení zákona è. 223/2006 Z. z.,
U307  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. g) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov,
U308  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. h) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení zákona è. 609/2007 Z. z.,
U309  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 1 písm. i) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení zákona è. 609/2007 Z. z.,
U402  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 2 písm. b) zákona è. 98/2004 Z. z.,
U406  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 2 písm. h) zákona è. 98/2004 Z. z.,
U407  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 2 písm. i) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov,
U411  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov,
U412  ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 10 ods. 3 písm. b) zákona è. 98/2004 Z. z.
v znení neskorích predpisov,
b) kódy pouívané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno:
V010  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ïalej len zákon è. 530/2011 Z. z.), ktorý je uvedený do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V020  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného
obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V030  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného
obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V040  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného obehu,
na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona è. 530/2011 Z. z.,
V050  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného
obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V060  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného
obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V210  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na
ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V220  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na
ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V230  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na
ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z.,
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V240  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je
ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona è. 530/2011 Z. z.,
V250  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na
ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V260  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na
ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V301  ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 60 ods. 1 písm. a) zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V302  ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 60 ods. 1 písm. b) zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V303  ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 60 ods. 1 písm. c) zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V304  ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 60 ods. 1 písm. d) zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V305  ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 60 ods. 1 písm. e) zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V306  ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 60 ods. 1 písm. f) zákona è. 530/2011
Z. z.,
V401  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V402  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V403  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,
V404  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. g) zákona è. 530/2011 Z. z.,
V405  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. h) druhého bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,
c) kódy pouívané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:
S010  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona
è. 530/2011 Z. z.,
S110  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného
obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona è. 530/2011
Z. z.,
S210  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je
ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S301  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S302  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S303  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S304  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. d) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S305  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. e) zákona è. 530/2011 Z. z.,
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S306  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. f) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S307  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. g) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S401  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 2 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S402  ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 40 ods. 2 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S403  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S406  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. g) zákona è. 530/2011 Z. z.,
S407  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. h) prvého bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,
e) kódy pouívané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:
R010  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona è. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daòového vo¾ného obehu,
na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R210  ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona è. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je
ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R310  ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 65 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R320  ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 65 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R330  ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 65 písm. c) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R340  ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 65 písm. d) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R350  ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 65 písm. e) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R360  ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 65 písm. f) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R410  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R420  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,
R430  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,
R440  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. g) zákona è. 530/2011 Z. z.,
R450  ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. h) tretieho bodu zákona
è. 530/2011 Z. z.,.
3. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 33 tlaèiva Kód tovaru písmene f) kódy Q020 a Q308 znejú:
Q020  ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona è. 609/2007 Z. z., dováané koncovým odberate¾om uhlia v domácnosti,
ktorý nie je osobou povinnou plati daò z uhlia pod¾a § 22 zákona è. 609/2007 Z. z. v znení zákona è. 546/2011 Z. z.,
Q308  ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane pod¾a § 19 písm. h) zákona è. 609/2007 Z. z. v znení zákona
è. 546/2011 Z. z.,.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
v z. Branislav Ïurajka v. r.
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552
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu
z prostriedkov tátneho rozpoètu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 40 ods. 1 písm. a) zákona è. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu (ïalej len výdavky) sú
tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v stave bezpeènosti a na úèely s tým spojené:
a) nákup pozemkov na umiestnenie objektov,
b) nákup objektov,
c) výstavba objektov a technické zhodnotenie objektov
alebo zariadení,
d) èinnosti súvisiace s výstavbou objektov,
e) nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
f) rekontrukcia a modernizácia strojov a zariadení,
g) nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,
h) vývoj, udriavanie a vyuívanie pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie,
i) materiál a sluby,
j) údrba majetku urèeného na úèely hospodárskej
mobilizácie,
k) sluby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie súvisiace s plnením opatrení hospodárskej
mobilizácie okrem rozpoètových organizácií,
l) pracovné cesty zamestnanca hospodárskej mobilizácie,
m) nájomné za nájom,
n) poplatky za elektronické komunikaèné sluby,
o) ochrana a zabezpeèenie objektov osobitnej dôleitosti a ïalích dôleitých objektov,
p) uchovanie výrobných schopností,
q) zriadenie výdajní odberných oprávnení,
r) poistenie majetku,
s) ostatné výdavky.
(2) Vetky výdavky na hospodársku mobilizáciu

z prostriedkov tátneho rozpoètu sa subjektom hospodárskej mobilizácie uhrádzajú vrátane dane z pridanej
hodnoty.
(3) Podrobnejia pecifikácia výdavkov pod¾a odseku 1 je uvedená v prílohe.
(4) Výdavky pod¾a odseku 1 písm. p) sa uhrádzajú
z rozpoètu Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5) Výdavky spojené s plnením opatrení pod¾a § 5
písm. n) a p) zákona sa uhrádzajú z rozpoètu Správy
tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi.1)
(6) Výdavkami subjektov hospodárskej mobilizácie uvedených v § 4 zákona na plnenie opatrení hospodárskej
mobilizácie v období krízovej situácie2) sú výdavky na
a) odmeòovanie za pracovnú povinnos pod¾a § 27 zákona,
b) náhradu za vecné plnenie pod¾a § 28 zákona,
c) náhradu kody pri úraze a chorobe z povolania pod¾a § 29 zákona,
d) náhradu kody pod¾a § 30 zákona,
e) objednané sluby urèené na zabezpeèenie úhrady
výdavkov súvisiacich s rieením krízovej situácie.
§2
Zruuje sa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach
výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov
tátneho rozpoètu v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 299/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 13/2008 Z. z.
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Juraj Mikov v. r.
1

) Zákon è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze v znení neskorích predpisov.
2
) Èl. 1 ods. 4 zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
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Príloha
k vyhláke è. 552/2011 Z. z.

PODROBNEJIA PECIFIKÁCIA VÝDAVKOV
1. Výdavky na nákup pozemkov na umiestnenie objektov sa vzahujú na
a) objekty osobitnej dôleitosti alebo ïalie dôleité objekty,3)
b) sklady tátnych hmotných rezerv.
2. Výdavky na nákup objektov sa vzahujú na
a) objekty osobitnej dôleitosti alebo ïalie dôleité objekty,
b) sklady tátnych hmotných rezerv.
3. Výdavkami na výstavbu objektov a technické zhodnotenie objektov a zariadení sú výdavky na stavebné práce súvisiace s
a) výstavbou nových objektov a zariadení,
b) rekontrukciou a modernizáciou existujúcich objektov a zariadení,
c) prístavbou a nadstavbou existujúcich objektov.
4. Výdavkami na èinnosti súvisiace s výstavbou objektov sú výdavky na
a) zabezpeèenie spracovania prieskumov a rozborov, vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie rozhodnutia o vyuití územia, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudaèného rozhodnutia, vedenie uskutoèòovaných stavieb, èinnos stavbyvedúceho, stavebného dozoru a autorského dozoru,
b) projektovú èinnos,
c) prerokúvanie a schva¾ovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentácie potrebnej na vydanie územného
rozhodnutia, projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia,
d) obstarávanie a vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie
zadania stavby, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie projektu potrebného na vydanie stavebného povolenia, správne poplatky,
e) geodetické a kartografické èinnosti.
5. Výdavkami na nákup a montá prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú súèasou stavieb, sú výdavky na nákup a montá
a) meracej a monitorovacej techniky,
b) vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,
c) spojovacej a signálnobezpeènostnej techniky,
d) energetických zariadení a náhradných zdrojov,
e) iných zariadení, ako je uvedené v písmenách a) a d).
6. Výdavkami na rekontrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sú výdavky na rekontrukciu a modernizáciu
a) prevádzkových zariadení,
b) výpoètovej techniky,
c) telekomunikaènej techniky,
d) iného technického vybavenia, ako je uvedené v písmenách a) a c).
7. Výdavkami na nákup kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení a výpoètovej techniky sú vynaloené finanèné
prostriedky za dodané zariadenia, ktoré sú vyuívané na úèely krízového plánovania.
8. Výdavkami na vývoj, udriavanie a vyuívanie jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie sú výdavky na
a) nákup technických prostriedkov, ktorými sú
1. poèítaèe, prídavné zariadenia a zariadenia na ich ochranu,
2. systémy urèené na prenos údajových dokumentov a ostatných informácií a zariadenia na ich ochranu,
3. nosièe informácií,
4. bezpeènostné prvky,
5. zariadenia na internetové pripojenia,
6. iné technické zariadenia a prísluenstvo, ako je uvedené v bodoch 1 a 5,
3

) § 27 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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b) vývoj, udriavanie a vyuívanie programových prostriedkov vrátane odstraòovania prevádzkových a programových chýb,
c) nákup autorských práv,
d) spracovanie a výrobu metodickej a plánovacej dokumentácie v písomnej alebo elektronickej podobe,
e) tvorbu a udriavanie internetovej stránky,
f) nákup iných tovarov a softvérových produktov, ako je uvedené v písmenách a) a e), vyuívaných na úèely krízového plánovania.
9. Výdavkami na materiál a sluby sú vynaloené finanèné prostriedky za dodané tovary a sluby vyuívané v pracovnom procese, a to tieto:
a) prevádzkový materiál k zariadeniam a k technike,
b) spotrebný materiál k zariadeniam a k technike,
c) servisný materiál k zariadeniam a k technike,
d) náhradné diely k zariadeniam a k technike,
e) iný materiál a sluby vyuívané v pracovnom procese, ako je uvedené v písmenách a) a d), majúce vzah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie.
10. Výdavkami na údrbu majetku urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie sú výdavky na práce a sluby vykonávané na zabezpeèenie
a) beného fungovania majetku urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie,
b) pravidelnej údrby, servisu a opráv majetku urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie.
11. Výdavkami za sluby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie súvisiacimi s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie sú výdavky za poskytnutú mesaènú mzdu, náhradu mzdy zamestnanca za dovolenku, náhradu
mzdy za sviatok a zákonom stanovené povinné odvody z nej pre zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie
v riadnom zamestnaneckom pomere, ktorý túto èinnos vykonáva.
Suma výdavku za sluby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie sa vypoèíta ako percentuálny podiel
èinností vykonávaných v oblasti hospodárskej mobilizácie z poskytnutej mesaènej mzdy na základe opisu èinností
vykonávaných v oblasti hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie (ïalej len opis èinností).
Ak je priznaná mzda vyia ako platová tarifa najvyej platovej triedy pod¾a osobitného predpisu,4) percentuálny
podiel sa poèíta zo sumy urèenej touto platovou tarifou.
Ak je súèet priznaných mesaèných miezd za rok vyí ako 12-násobok najvyej platovej tarify pod¾a osobitného
predpisu,4) na výpoèet sa pouije suma urèená 12-násobkom tejto platovej tarify.
12. Výdavky na pracovné cesty zamestnanca hospodárskej mobilizácie pod¾a osobitného predpisu5) pri vykonávaní
èinností súvisiacich s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie.
13. Výdavkami na nájomné sú výdavky za nájom majetku tátu, majetku územnej samosprávy alebo právnických
osôb, ktoré vznikli v dôsledku zaplatenia
a) nájomného za miestnosti pracoviska, ktoré slúia na potreby hospodárskej mobilizácie, prenajaté pod¾a osobitného predpisu,6)
b) nájomného za prenajaté sklady,
c) nájomného za prenajaté pozemky,
d) poplatkov súvisiacich s nájmom dohodnutým pod¾a písmen a) a b), ktoré sú zahrnuté v cene nájomného.
14. Výdavkami na poplatky za elektronické telekomunikaèné sluby sú platby za
a) prenájom telekomunikaèných okruhov urèených v systéme vyrozumievania pre potreby hospodárskej mobilizácie,
b) vyuívanie hlasových elektronických komunikaèných sluieb pre potreby hospodárskej mobilizácie,
c) dátové sluby internetového pripojenia pre potreby hospodárskej mobilizácie,
d) koncové zariadenia zaradené do prednostného spojenia v období krízovej situácie.
15. Výdavkami na ochranu a zabezpeèenie objektov osobitnej dôleitosti a ïalích dôleitých objektov sú výdavky na
plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. y) zákona. Ide o výdavky
a) na vykonávanie pravidelných technických kontrol dia¾kového doh¾adového centra,
b) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúok systému dia¾kového doh¾adového centra,
c) na vykonávanie operatívnych servisných èinností pri nepredvídate¾ných poruchách,
d) na vykonávanie pravidelných technických kontrol integrovaného bezpeènostného systému na objektoch osobitnej dôleitosti,
4

) § 84 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
5
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e) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúok integrovaného bezpeènostného systému na objektoch osobitnej dôleitosti,
f) na vykonávanie operatívnych servisných èinností integrovaného bezpeènostného systému na objektoch osobitnej dôleitosti,
g) súvisiace so zabezpeèením prenosu obrazu a zvuku prostredníctvom elektronických komunikaèných sietí z objektov osobitnej dôleitosti na dia¾kové doh¾adové centrum a na prísluný ústredný orgán,
h) súvisiace so zabezpeèením prvotnej a zdokona¾ovacej prípravy, certifikácie a recertifikácie velite¾ov ochranných zmien, operátorov hlavných riadiacich systémov a zamestnancov súkromných bezpeènostných sluieb
ochraòujúcich objekty osobitnej dôleitosti,
i) súvisiace s fyzickou ochranou, ktorú vykonáva súkromná bezpeènostná sluba ochraòujúca objekty osobitnej
dôleitosti,
j) súvisiace s vypracovaním bezpeènostnej dokumentácie objektov osobitnej dôleitosti a ïalích dôleitých objektov.
16. Výdavkami na uchovanie výrobných schopností sú výdavky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 5 písm. d) zákona, ktorých truktúra vychádza z technicko-ekonomického rozboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17. Výdavkami na zriadenie výdajní odberných oprávnení sú výdavky na vytvorenie materiálnych, personálnych a organizaèných podmienok na èinnos výdajne odberných oprávnení pod¾a § 5 písm. f) zákona.
18. Výdavkami na poistenie majetku sú finanèné prostriedky vynaloené na poistenie majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie.
19. Ostatnými výdavkami súvisiacimi s hospodárskou mobilizáciou sú výdavky na
a) tlaè a dotlaè nákupných preukazov a prídelových lístkov,
b) likvidáciu majetku urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie,
c) poplatky za spracovanie technickej dokumentácie, zmiernených technických podmienok, pecifikácií súprav
náhradných dielov, technologických postupov pre vojnové opravy,
d) zdruené prostriedky na investície vrátane výdavkov na vyvolané investície
e) previerky, cvièenia, kolenia, semináre a porady aj medzinárodného charakteru,
f) odmeny prednáate¾om za prednákovú èinnos,
g) nákup materiálu, pomôcok a publikácií k vzdelávacím èinnostiam,
h) nájomné za prednákové priestory,
i) poplatky za túdie, expertízy, posudky a prekladate¾skú èinnos,
j) ostatné tovary a sluby súvisiace s výdavkami uvedenými v písmenách e) a i).
20. Výdavkami za objednané sluby urèené na zabezpeèenie úhrady nákladov súvisiacich s rieením krízovej situácie
sú výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku zabezpeèenia realizácie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú pod¾a § 7 ods. 4 a 7 zákona.
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553
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 43 písm. a) zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní
s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 16. decembra 2011 è. 2/2011, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 4/2011 a v elektronickej
forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.
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554
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 43 písm. b) a d), f) a k) a m) a q) zákona
è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 16. decembra 2011 è. 3/2011, ktorým sa vydávajú vzory iadostí, vyhlásení, certifikátov, tlaèív
a osvedèení na vykonanie niektorých ustanovení zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2012 okrem § 11 a 15, ktoré nadobúdajú úèinnos 30. júna 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 4/2011 a v elektronickej
forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.
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555
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 28. januára 2011 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke,
údrbe, rekontrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uh¾ovodíkov prechádzajúceho spoloènými
tátnymi hranicami.
Dohoda nadobudla platnos 26. októbra 2011 v súlade s èlánkom 9 ods. 1.
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K oznámeniu è. 555/2011 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o spolupráci pri výstavbe,
prevádzke, údrbe, rekontrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu
uh¾ovodíkov prechádzajúceho spoloènými tátnymi hranicami
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maïarskej republiky (ïalej len zmluvné strany),
ZDÔRAZÒUJÚC bezpeènos zásobovania uh¾ovodíkmi a spo¾ahlivos prevádzky prepravných sietí uh¾ovodíkov v Slovenskej republike a Maïarskej republike
ako strategický cie¾,
PODPORUJÚC spoluprácu medzi prevádzkovate¾mi
prepravných sietí zemného plynu a drite¾mi licencií
na prevádzku prepravných sietí uh¾ovodíkov oboch
krajín, ako aj rozvoj regionálnych trhov s uh¾ovodíkmi
a medzitátny obchod s uh¾ovodíkmi,
U¼AHÈUJÚC a zabezpeèujúc vhodné podmienky na
výstavbu, prevádzku, údrbu a rekontrukciu prepravných sietí uh¾ovodíkov, ako aj obnovu ich prevádzky po výpadku,
UVEDOMUJÚC si závislos oboch krajín od dodávok
plynu,
UZNÁVAJÚC strategický význam prepojenia plynárenských sietí medzi Slovenskou republikou a Maïarskou republikou,
POTVRDZUJÚC podporu spolupráce medzi príslunými regulaènými úradmi zmluvných strán,
PODPORUJÚC spoluprácu v snahe zvýi energetickú bezpeènos oboch krajín,
UVEDOMUJÚC si potenciálne synergie v sektore
energetiky oboch zmluvných strán a v prevádzke energetických systémov oboch krajín,
sa dohodli takto:
Hlava I
Predmet dohody a veobecné
podmienky spolupráce
Èlánok 1
Zmluvné strany poveria vykonávaním dohody ministerstvo vedené ministrom zodpovedným za oblas energetiky v Slovenskej republike a v Maïarskej republike
(ïalej len ministerstvá).
Na úèely tejto dohody sa rozumie
a) hranièné pásmo  zóna v írke 100 metrov od hraniènej èiary na oboch stranách hranice,
b) potrubia  úseky potrubia definované v hlave II
èl. 8 v rámci hranièného pásma,

c) výstavba  práce spojené s prípravou zariadenia,
realizáciou, uvedením potrubia do prevádzky,
d) prevádzka  priebená kontrola technického stavu, nahrávanie a registrácia technických údajov potrubia s cie¾om zabezpeèi nepretritú prevádzku,
e) údrba  vetky práce spojené s benou starostlivosou a nevyhnutné opravy potrubia na ich bezpeènú prevádzku,
f) rekontrukcia  vetky práce, ktoré nie sú uvedené
v písmenách c), d) a e), pre ktoré sú technické parametre potrubia zmenené,
g) obnova prevádzky po výpadku  vetky práce, ktorých cie¾om je obnovi dodávky a zabezpeèi benú
prevádzku zariadenia po výpadku.
Èlánok 2
(1) Zmluvné strany podporujú realizáciu projektu
uvedeného v hlave II èl. 8 tejto dohody. Po podpise dohody sa ministerstvá navzájom informujú o názve, sídle a zástupcoch firiem podie¾ajúcich sa na realizácii
projektu (ïalej len spoloènosti).
(2) Ministerstvá sa navzájom priebene informujú
o akejko¾vek zmene v názve, sídle a zástupcoch spoloèností, ako aj o pokroku dosiahnutom pri realizácii projektov.
Èlánok 3
(1) Na výkon prác vyplývajúcich z plnenia tejto dohody na území tátu jednej zmluvnej strany sa nevyadujú pracovné povolenia vydávané tátom druhej zmluvnej strany.
(2) Ak spoloènosti zamestnávajú osoby z tretích krajín v priebehu výstavby, prevádzky, údrby, rekontrukcie a obnovy prevádzky po výpadku, ich pracovný
pomer alebo poverenie musí by v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi o zamestnávaní a pobyte cudzincov platnými na území tátu príslunej zmluvnej
strany.
Èlánok 4
(1) Zmluvné strany zabezpeèia, aby sa osoby poverené prípravou, plánovaním a realizáciou výstavby, ako
aj prevádzkou, údrbou a obnovou prevádzky po výpadku mohli vo¾ne pohybova v hraniènom pásme
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 v rámci výkonu ich práce  v priebehu realizácie investícií.
(2) Osoby uvedené v odseku (1) tohto èlánku sa preukazujú platným pasom alebo iným platným preukazom
totonosti potrebným na prekroèenie hranice, ak sú na
to vyzvané poverenými kontrolnými orgánmi tátov
zmluvných strán.
(3) Práce súvisiace s výstavbou, prevádzkou, údrbou,
rekontrukciou a obnovou prevádzky po výpadku sa
musia vykona tak, aby nedolo k pokodeniu hranièných znakov oznaèujúcich hraniènú èiaru, hranièných
znaèiek na hranièných mostoch a ïalích oznaèení.
Èlánok 5
Práce súvisiace s výstavbou, prevádzkou, údrbou,
rekontrukciou a obnovou prevádzky po výpadku sa
musia vykona v súlade s právnymi a technickými
predpismi platnými na území tátu zmluvnej strany,
na ktorom sa daná èas potrubia nachádza.
Èlánok 6
Zmluvné strany nenesú zodpovednos za záväzky
spoloèností vyplývajúce z realizácie projektov pod¾a
tejto dohody. Obe zmluvné strany vynaloia potrebné
úsilie v súlade s ich vnútrotátnymi právnymi predpismi, aby podporili spoloènosti pri plnení ich záväzkov
prijatých v súvislosti s výstavbou, prevádzkou,
údrbou, rekontrukciou a obnovou prevádzky potrubia po výpadku v priebehu realizácie projektov.
Èlánok 7
Ministerstvá sú oprávnené riei akýko¾vek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody. Ak
nedospejú k dohode, zmluvné strany vyrieia spor diplomatickou cestou.
Hlava II
Spolupráca v oblasti výstavby, prevádzky, údrby,
rekontrukcie a obnovy prevádzky po výpadku
Èlánok 8
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projektu prekroèí slovensko-maïarskú hranicu
v blízkosti súradníc GPS N48o0509,8; E19o1848;
 na území Slovenskej republiky: úsek medzi obcou
Ve¾ké Zlievce a hranicou (hranièný úsek V medzi
hraniènými znaèkami V.12/3 a V.12/5),
 na území Maïarskej republiky: úsek medzi obcou
Balassagyarmat a hranicou (hranièný úsek V medzi hraniènými znaèkami V.12/4 a V.12/6),
b) ropovodné potrubie ahy  Százhalombatta, ktoré
prekroèí slovensko-maïarskú hranicu v blízkosti
súradníc N:48o0348,1; E:18o5932,7;
 na území Slovenskej republiky: úsek medzi obcou ahy a tátnou hranicou (hranièný úsek V
medzi hraniènými znaèkami V.2/9 a V.2/11),
 na území Maïarskej republiky: úsek medzi obcou
Százhalombatta a tátnou hranicou (hranièný
úsek V medzi hraniènými znaèkami V.2/8
a V.2/10).
(2) Aktivity súvisiace s prípravou, plánovaním a realizáciou výstavby, prevádzky, údrby, rekontrukcie
a obnovy prevádzky po výpadku na potrubiach vymedzených v odseku (1) tohto èlánku sa realizujú na základe vzájomnej spolupráce spoloèností.
Hlava III
Závereèné ustanovenia
Èlánok 9
(1) Táto dohoda nadobudne platnos 30. (tridsiatym)
dòom odo dòa doruèenia neskorej diplomatickej nóty,
ktorou sa zmluvné strany vzájomne informujú o splnení vnútrotátnych právnych podmienok potrebných na
nadobudnutie jej platnosti.
(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurèitú. Kadá
zo zmluvných strán môe dohodu kedyko¾vek písomne
diplomatickou cestou vypoveda. V takom prípade
platnos dohody skonèí 12 mesiacov odo dòa doruèenia oznámenia o výpovedi.
(3) Táto dohoda sa môe kedyko¾vek meni alebo dopåòa na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Prípadné zmeny a dodatky nadobudnú
platnos v súlade s odsekom (1) tohto èlánku.
Na dôkaz TOHO podpísaní riadne na to splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

(1) Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútrotátnymi právnymi predpismi umonia na území prísluného
tátu výstavbu, prevádzku, údrbu, rekontrukciu
a obnovu prevádzky po výpadku týchto potrubí:
a) vysokotlakové plynovodné potrubie Ve¾ké Zlievce
 Balassagyarmat  Gödöllõ  Vecsés, ktoré pod¾a

Dané v Bratislave 28. 1. 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom, maïarskom a anglickom jazyku, prièom vetky tri znenia majú rovnakú
platnos. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce
znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Maïarskej republiky:

Iveta Radièová v. r.

Viktor Orbán v. r.
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