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161
ZÁKON
zo 17. mája 2011
o ochrane spotrebite¾a pri poskytovaní niektorých sluieb
cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva spotrebite¾a a povinnosti predávajúceho1) týkajúce sa èasovo vymedzeného
uívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreaèných sluieb, ich výmeny a sprostredkovania ich ïalieho predaja, náleitosti týchto spotrebite¾ských zmlúv a pôsobnos orgánov doh¾adu pri
kontrole dodriavania tohto zákona.
(2) Na právne vzahy upravené týmto zákonom sa vzahujú osobitné predpisy,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) spotrebite¾om fyzická osoba, ktorá nakupuje a pouíva sluby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu
prísluníkov svojej domácnosti,
b) výmenným systémom systém, prostredníctvom ktorého môe spotrebite¾ nadobudnú právo uíva
ubytovacie zariadenie alebo iné sluby za to, e iným
osobám doèasne poskytne prístup k právam, ktoré
mu vyplývajú zo zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení a do ktorého sa spotrebite¾ zapája za odplatu na základe zmluvy o úèasti vo
výmennom systéme,
c) trvanlivým nosièom prostriedok, ktorý umoòuje
uloenie informácií spôsobom dostupným na pouívanie v budúcnosti na èasové obdobie zodpovedajúce úèelom informácií a ktorý umoòuje presné reprodukovanie uloených informácií,
d) ubytovacím zariadením budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa spotrebite¾ovi poskytuje za úhradu
prechodné ubytovanie a s ním spojené sluby.
1

§3
Poskytovanie informácií pred
uzavretím zmluvy a reklama
(1) V dostatoènom èasovom predstihu pred uzavretím zmluvy je predávajúci povinný bezodplatne, jasne
a zrozumite¾ne poskytnú spotrebite¾ovi urèité a pravdivé informácie prostredníctvom vyplneného informaèného formulára
a) uvedeného v prílohe è. 1, ak ide o zmluvu o èasovo
vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení,
b) uvedeného v prílohe è. 2, ak ide o zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreaèných sluieb,
c) uvedeného v prílohe è. 3, ak ide o zmluvu o sprostredkovaní ïalieho predaja,
d) uvedeného v prílohe è. 4, ak ide o zmluvu o úèasti vo
výmennom systéme.
(2) Predávajúci je povinný vyplnený informaèný formulár pod¾a odseku 1 poskytnú písomne alebo na inom trvanlivom nosièi, ktorý je pre spotrebite¾a ¾ahko dostupný.
(3) Informácie pod¾a odseku 1 predávajúci spotrebite¾ovi poskytne v tátnom jazyku3) alebo v jednom
z úradných jazykov èlenského tátu Európskej únie,
v ktorom má spotrebite¾ trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo ktorého je obèanom, pod¾a jeho výberu, ak
ide o úradný jazyk Európskej únie.4)
(4) Predávajúci je povinný zabezpeèi, aby reklama,5)
ktorá sa týka èasovo vymedzeného uívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreaèných
sluieb, sprostredkovania ïalieho predaja a úèasti vo
výmennom systéme, obsahovala údaj o monosti získa
informácie pod¾a odseku 1, ako aj miesto, kde je moné
tieto informácie získa.
(5) Predávajúci je povinný sprístupni spotrebite¾ovi
informácie pod¾a odseku 1 poèas celého trvania prezentácie alebo iného propagaèného podujatia, ktorých
cie¾om je uzavretie zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní rekreaèných sluieb, zmluvy o sprostredkovaní ïalieho
predaja a zmluvy o úèasti vo výmennom systéme; v pozvánke na prezentáciu alebo iné propagaèné podujatie

) § 2 písm. b) prvý bod zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
2
) Obèiansky zákonník.
Zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
4
) Nariadenie Rady (EHS) è. 1/1958 z 15. apríla 1958 o pouívaní jazykov v Európskom hospodárskom spoloèenstve (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1) v platnom znení.
5
) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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je predávajúci povinný uvies jasne, zrozumite¾ne
a pravdivo obchodný úèel a povahu prezentácie alebo
iného propagaèného podujatia.
(6) Pred uzavretím zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4 je predávajúci povinný výslovne pouèi spotrebite¾a o práve na
odstúpenie od zmluvy, o dåke lehoty na odstúpenie od
zmluvy a o zákaze predbeného plnenia pod¾a § 7 ods. 1.
§4
Zmluvy o poskytovaní niektorých
sluieb cestovného ruchu
(1) Zmluvou o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení sa predávajúci zaväzuje, e spotrebite¾ovi poskytne do uívania jedno alebo viac ubytovacích
zariadení s monosou noc¾ahu na èas dlhí ako jedno
pobytové obdobie, a spotrebite¾ sa zaväzuje, e zaplatí
dohodnutú odplatu. Zmluva o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na èas dlhí
ako jeden rok.
(2) Zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreaèných
sluieb sa predávajúci zaväzuje, e spotrebite¾ovi poskytne najmä z¾avy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými slubami alebo inými
slubami, a spotrebite¾ sa zaväzuje, e zaplatí dohodnutú
odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreaèných
sluieb sa uzatvára na èas dlhí ako jeden rok.
(3) Zmluvou o úèasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, e spotrebite¾ovi umoní úèas vo
výmennom systéme, a spotrebite¾ sa zaväzuje, e zaplatí dohodnutú odplatu.
(4) Zmluvou o sprostredkovaní ïalieho predaja sa
predávajúci zaväzuje, e obstará spotrebite¾ovi uzavretie zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích
zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreaèných sluieb, a spotrebite¾ sa zaväzuje, e zaplatí
dohodnutú odplatu vtedy, ak predaj sprostredkoval
predávajúci.
(5) Zmluva pod¾a odsekov 1 a 4 musí ma písomnú
formu. Predávajúci je pri uzavretí zmluvy povinný spotrebite¾ovi odovzda vyhotovenie zmluvy písomne alebo
na inom trvanlivom nosièi, ktorý je spotrebite¾ovi ¾ahko
dostupný, v jazyku pod¾a § 3 ods. 3.
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slovne písomnou formou nedohodli inak alebo ak
zmena vyplýva z neobvyklých a nepredvídate¾ných
okolností, ktoré predávajúci ani s vynaloením náleitej odbornej starostlivosti nemohol ovplyvni. Zmenu
poskytnutých predzmluvných informácií uvedených vo
vyplnenom informaènom formulári oznámi pred uzavretím zmluvy predávajúci spotrebite¾ovi písomne alebo
na inom trvanlivom nosièi, ktorý je pre spotrebite¾a
¾ahko dostupný, a zmena sa výslovne uvedie v zmluve.
(8) Formulár na odstúpenie od zmluvy pod¾a prílohy
è. 5 je neoddelite¾nou súèasou zmluvy pod¾a odsekov 1
a 4. Predávajúci je povinný ho vyplni a odovzda spotrebite¾ovi.
(9) Vyplnený informaèný formulár pod¾a § 3 ods. 1 je
neoddelite¾nou súèasou zmluvy pod¾a odsekov 1 a 4
a spotrebite¾ tieto zmluvné ustanovenia potvrdzuje
osobitným podpisom na príslunom vyplnenom informaènom formulári.
§5
(1) Ak ide o zmluvu o èasovo vymedzenom uívaní
ubytovacích zariadení, ktorej predmetom je uívanie
jednotlivo urèenej nehnute¾nosti, predávajúci je povinný poskytnú spotrebite¾ovi aj úradne overený preklad
zmluvy v tátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov èlenského tátu Európskej únie, v ktorom sa nehnute¾nos nachádza, ak ide o úradný jazyk Európskej
únie.4)
(2) Do èasu trvania zmluvy o èasovo vymedzenom
uívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreaèných sluieb sa zapoèítava aj
èas, o ktorý sa predluje platnos zmluvy, a to aj opakovane, ak nedôjde k skonèeniu platnosti zmluvy výslovným prejavom vôle zo strany predávajúceho alebo spotrebite¾a.
(3) Predávajúci nesmie prezentova ani ponúka èasovo vymedzené uívanie ubytovacích zariadení ani
poskytovanie dlhodobých rekreaèných sluieb ako príleitos na zhodnotenie zaplatených peòaných prostriedkov, ktoré spotrebite¾ zaplatí ako odplatu pod¾a
zmluvy pod¾a § 4.
§6

(6) Zmluva pod¾a odsekov 1 a 4 musí okrem informácií, ktoré je predávajúci povinný poskytnú pred
uzavretím zmluvy pod¾a § 3 ods. 1, obsahova aj
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko spotrebite¾a,
b) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, právnu
formu, ak ide o predávajúceho, ktorý je právnickou
osobou,
c) obchodné meno, miesto podnikania, identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o predávajúceho, ktorý je fyzickou osobou,
d) dátum a miesto uzavretia zmluvy.

(1) Spotrebite¾ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4 do 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy pod¾a § 4
ods. 1 a 4 sa poèíta odo dòa uzavretia zmluvy alebo
zmluvy o budúcej zmluve.6) Ak je zmluva alebo zmluva
o budúcej zmluve spotrebite¾ovi odovzdaná neskôr ako
v deò jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy sa
poèíta odo dòa jej doruèenia spotrebite¾ovi alebo odo
dòa jej osobného prevzatia spotrebite¾om.

(7) Vyplnený informaèný formulár pod¾a § 3 ods. 1 je
neoddelite¾nou súèasou zmluvy pod¾a odsekov 1 a 4
a jeho zmena nie je moná, ak sa zmluvné strany vý-

(2) Ak je spotrebite¾ovi súèasne so zmluvou o èasovo
vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení ponúknutá aj zmluva o úèasti vo výmennom systéme, lehota na

6

) § 50a Obèianskeho zákonníka.

Odstúpenie od zmluvy
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odstúpenie od oboch zmlúv uplynie dòom uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy o èasovo vymedzenom
uívaní ubytovacích zariadení.
(3) Ak predávajúci nesplnil svoju povinnos pod¾a § 4
ods. 8, lehota na odstúpenie od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1
a 4 je jeden rok a 14 kalendárnych dní. Ak predávajúci
splní svoju povinnos pod¾a § 4 ods. 8 do jedného roka
odo dòa, od ktorého sa poèíta lehota na odstúpenie od
zmluvy pod¾a odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4 zaèína plynú dòom doruèenia
vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy pod¾a
prílohy è. 5 alebo odo dòa jeho osobného prevzatia
spotrebite¾om.
(4) Ak predávajúci nesplnil povinnos pod¾a § 3
ods. 1 vrátane odovzdania prísluného vyplneného informaèného formulára pod¾a § 3 ods. 2, lehota na odstúpenie od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4 je tri mesiace
a 14 kalendárnych dní. Ak predávajúci splní túto povinnos do troch mesiacov odo dòa, od ktorého sa poèíta lehota na odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4
zaèína plynú dòom doruèenia prísluného vyplneného informaèného formulára spotrebite¾ovi alebo odo
dòa jeho osobného prevzatia spotrebite¾om.
(5) Spotrebite¾ si môe uplatni právo na odstúpenie
od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4 u predávajúceho písomne alebo na inom trvanlivom nosièi, prièom môe poui formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci pod¾a § 4 ods. 8. Lehota na
odstúpenie od zmluvy pod¾a § 4 ods. 1 a 4 je zachovaná, ak spotrebite¾ odovzdá odstúpenie od zmluvy pod¾a
prvej vety na potovú prepravu v posledný deò lehoty.
(6) Odstúpením spotrebite¾a od zmluvy pod¾a § 4
ods. 1 a 4 predávajúci nemá nárok na úhradu akýchko¾vek nákladov spojených s plnením zmluvy, ktoré
bolo alebo pod¾a zmluvy malo by spotrebite¾ovi poskytnuté pred odstúpením od zmluvy.
(7) Ak spotrebite¾ odstúpi od zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení alebo od zmluvy
o poskytovaní dlhodobých rekreaèných sluieb, zruuje sa od zaèiatku aj kadá zmluva, na základe ktorej nadobudne spotrebite¾ sluby súvisiace s predmetom
zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o dlhodobom poskytovaní rekreaèných sluieb, ktoré poskytuje predávajúci alebo tretia strana na základe dohody s predávajúcim; to isté
platí aj pre zmluvu o úèasti vo výmennom systéme, ktorá sa viae na zmluvu o èasovo vymedzenom uívaní
ubytovacích zariadení alebo na zmluvu o poskytovaní
dlhodobých rekreaèných sluieb. Pre nároky predávajúceho platí ustanovenie odseku 6 rovnako.
§7
(1) Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
pod¾a § 4 ods. 1 a 4 nesmie predávajúci alebo tretia
osoba, na základe zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlho7
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dobých rekreaèných sluieb alebo zmluvy o úèasti na
výmennom systéme, od spotrebite¾a poadova poskytnutie plnenia, ktorým je najmä platba vopred, odplata
dohodnutá v zmluve, poskytovanie zábezpeky, vinkulácia peòaných prostriedkov na úètoch v banke alebo
poboèke zahraniènej banky, výslovné uznanie dlhu
alebo akáko¾vek iná protihodnota pre predávajúceho
alebo tretiu osobu.
(2) Na základe zmluvy o sprostredkovaní ïalieho
predaja nie je moné od spotrebite¾a poadova plnenie
pod¾a odseku 1 skôr, ako sa uskutoèní sprostredkovanie, alebo skôr, ako dôjde k skonèeniu zmluvy iným
spôsobom.
§8
Osobitné ustanovenia týkajúce sa zmlúv
o poskytovaní dlhodobých rekreaèných sluieb
(1) Platby, vrátane akéhoko¾vek èlenského poplatku,
sa pod¾a zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreaèných sluieb rozvrhnú na rovnako vysoké roèné
splátky a uhrádzajú sa pod¾a splátkového kalendára,
ktorý je neoddelite¾nou súèasou zmluvy.
(2) Predávajúci je povinný zasla spotrebite¾ovi výzvu
na úhradu písomne alebo na inom trvanlivom nosièi,
ktorý je spotrebite¾ovi ¾ahko dostupný, aspoò 14 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti kadej splátky.
(3) Po úhrade prvej splátky je spotrebite¾ oprávnený
skonèi zmluvu tak, e to predávajúcemu oznámi do
14 kalendárnych dní od doruèenia výzvy na zaplatenie
kadej nasledujúcej splátky. V takom prípade nemá
predávajúci právo na iadne ïalie plnenie od spotrebite¾a.
§9
Výkon doh¾adu a sankcie
(1) Doh¾ad nad dodriavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná
inpekcia (ïalej len orgán doh¾adu) pod¾a osobitného
predpisu.7)
(2) Orgán doh¾adu uloí predávajúcemu pokutu
a) od 200 do 15 000 eur, ak poruí povinnos pod¾a § 3
ods. 1 a 3, § 3 ods. 5, § 3 ods. 6, § 4 ods. 5 alebo § 4
ods. 7,
b) od 150 do 10 000 eur, ak poruí povinnos pod¾a § 3
ods. 4, § 4 ods. 8, § 5 ods. 3, alebo § 7,
c) od 100 do 5 000 eur, ak poruí povinnos pod¾a § 5
ods. 1 alebo § 8 ods. 2.
(3) Horná hranica sadzby pokuty pod¾a odseku 2 sa
zvyuje na dvojnásobok, ak
a) predávajúci opakovane poruí tú istú povinnos, za
poruenie ktorej mu u bola uloená pokuta orgánom doh¾adu, v priebehu 12 mesiacov odo dòa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uloení pokuty, alebo

) Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
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b) poruením povinnosti dolo k ohrozeniu práva viac
ako dvoch spotrebite¾ov pod¾a tohto zákona.
(4) Pri urèení výky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závanos poruenia povinnosti, spôsob a následky poruenia povinnosti.
(5) Výnosy z pokút uloených pod¾a odsekov 2 a 3 sú
príjmom tátneho rozpoètu.
(6) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï orgán doh¾adu zistil poruenie povinnosti pod¾a
tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(7) Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.8)
§ 10

nároky dodávate¾a voèi spotrebite¾ovi. Nevyiadaným
plnením je aj ïalie opakujúce sa plnenie poskytnuté
spotrebite¾ovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami dia¾kovej komunikácie, ak spotrebite¾ výslovne
o takéto plnenie nepoiadal. Ak dodávate¾ nepreukáe
opak, povauje sa opakujúce sa plnenie vdy za nevyiadané..
Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 9
a 14.
2. V § 53b ods. 2 sa slová § 53 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 53 ods. 11.
3. § 55 a 60 sa vypúajú.
4. V § 789 ods. 3 sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.
5. § 879g znie:

Závereèné ustanovenia
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 6.
Èl. II
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 568/2007 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 379/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z. a zákona è. 546/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 53 sa za odsek 7 vkladá odsek 8, ktorý znie:
(8) Ak poskytne dodávate¾ spotrebite¾ovi plnenie
a spotrebite¾ si ho neobjednal, nie je spotrebite¾ povinný plnenie vráti ani ho uschova; vylúèené sú aj ïalie

§ 879g
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
6. V prílohe sa mení názov, ktorý znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
7. V prílohe sa vypúa bod 2.
Doterajie body 3 a 6 sa oznaèujú ako body 2 a 5.
8. Posledná veta prílohy sa vypúa.
Èl. III
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z. a zákona
è. 129/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 2 písm. f) sa za slová sluieb cestovného ruchu
vkladá èiarka a slová èasovo vymedzeného uívania
ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreaèných sluieb, ich výmeny a sprostredkovania ich
ïalieho predaja vrátane ved¾ajích zmlúv,6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a) znie:

6a) Zákon è. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri poskytovaní
niektorých sluieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
8
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Príloha è. 1
k zákonu è. 161/2011 Z. z.

INFORMAÈNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O ÈASOVO
VYMEDZENOM UÍVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Èas 1
Identifikácia predávajúceho*:
*obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto
podnikania, identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu.
Struèný popis produktu:
Ak ide o nehnute¾nos, jej adresu:
Presné informácie o povahe a obsahu práva alebo práv:
Presný èas, poèas ktorého je moné uplatòova právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, jeho trvanie:
Dátum, od ktorého môe spotrebite¾ zaèa uplatòova svoje zmluvné právo:
Ak sa zmluva týka konkrétnej nehnute¾nosti vo výstavbe, dátum, kedy bude ubytovacie zariadenie vrátane spoloèných priestorov dokonèené a sluby k dispozícii:
Cena, ktorú má spotrebite¾ zaplati za nadobudnutie práva alebo práv:
Údaje o ïalích povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výka sumy (napr. roèné poplatky,
iné opakujúce sa poplatky, osobitné odvody, miestne dane):
Preh¾ad najdôleitejích sluieb, ktoré bude ma spotrebite¾ k dispozícii (napr. elektrina, voda, údrba, odvoz odpadkov), a suma, ktorú má spotrebite¾ za ne zaplati:
Súhrn spoloèných zariadení, ktoré bude ma spotrebite¾ k dispozícii pri vyuívaní ubytovacieho zariadenia (napr. bazén alebo sauna):
Sú tieto spoloèné zariadenia zahrnuté v nákladoch uvedených vyie?
Ak nie, uveïte, èo je zahrnuté a èo je potrebné zaplati:
Je moné zapoji sa do výmenného systému?
Ak áno, uveïte názov výmenného systému:
Náklady na èlenstvo/výmenu:
Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich mono nájs?
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Èas 2
Veobecné informácie:
Spotrebite¾ je oprávnený odstúpi od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo
od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej
zmluve odovzdaná spotrebite¾ovi neskôr ako v deò jej uzavretia, spotrebite¾ je oprávnený od zmluvy odstúpi do 14
kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.
Poèas tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané poadova od spotrebite¾a akúko¾vek predbenú platbu. Zákaz sa týka akejko¾vek protihodnoty vrátane predbenej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk,
viazania peòazí na úètoch v banke alebo poboèke zahraniènej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atï. Vzahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.
Spotrebite¾ neznáa iadne náklady ani nemá iadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.
V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môe riadi iným právom, ne je právo èlenského tátu
Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môu by postúpené iným
súdom, ne sú súdy èlenského tátu Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt.
Podpis spotrebite¾a:

Èas 3
Ïalie informácie, na ktoré má spotrebite¾ nárok a konkrétne miesto, kde ich môe získa (napr. uvedenie kapitoly vo
veobecnej broúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:
1. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH
Podmienky uplatòovania práva, ktoré je predmetom zmluvy, na území èlenského tátu Európskej únie alebo èlenských tátov Európskej únie, v ktorých sa nachádza dotknutá nehnute¾nos, a informáciu o tom, èi sú tieto podmienky splnené, a ak nie, ktoré podmienky je ete potrebné splni.
Ak zmluva obsahuje právo vyui ubytovacie zariadenie zvolené zo skupiny ubytovacích zariadení, informácie o obmedzeniach monosti spotrebite¾a kedyko¾vek poui ktoréko¾vek ubytovacie zariadenie v skupine.
2. INFORMÁCIE O NEHNUTE¼NOSTIACH
Ak sa zmluva vzahuje na konkrétnu nehnute¾nos, jej presný a podrobný opis a poloha, ak sa zmluva vzahuje na
nieko¾ko nehnute¾ností (multirezorty), ich vhodný opis a poloha, ak sa zmluva vzahuje na ubytovacie zariadenie iné
ako nehnute¾nos, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a jeho vybavenia.
Sluby (napr. elektrina, voda, údrba, odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebite¾ má alebo môe ma prístup a za akých
podmienok.
Spoloèné zariadenia, ako je bazén, sauna atï., ku ktorým spotrebite¾ má alebo môe ma prístup a za akých podmienok.
3. DODATOÈNÉ POIADAVKY, AK IDE O UBYTOVACIE ZARIADENIA VO VÝSTAVBE (ak je to moné)
Stav dokonèenia ubytovacieho zariadenia a sluieb, ktorými je podmienená úplná funkènos ubytovacieho zariadenia (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia) a vetkých spoloèných zariadení, ku ktorým bude ma spotrebite¾ prístup.
Termín dokonèenia ubytovacieho zariadenia a sluieb, ktorými je podmienená úplná funkènos ubytovacieho zariadenia (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia) a reálny odhad termínu dokonèenia vetkých spoloèných zariadení, ku ktorým bude ma spotrebite¾ prístup.
Èíslo stavebného povolenia a názov a adresa prísluného stavebného orgánu alebo stavebných orgánov.
Záruka na dokonèenie ubytovacieho zariadenia alebo záruka vrátenia platby, ktorú u spotrebite¾ uhradil, ak sa
ubytovacie zariadenie nedokonèí, a ak je to vhodné, podmienky upravujúce uplatòovanie takýchto záruk.
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4. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
Presný a náleitý opis vetkých nákladov súvisiacich so zmluvou o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení, v akej miere budú tieto náklady prenáané na spotrebite¾a a ako a kedy ich mono zvýi, metóda na výpoèet
sumy poplatkov súvisiacich s uívaním ubytovacích zariadení, povinné zákonné poplatky (napr. dane a poplatky)
a reijné náklady (napr. správa, údrba a opravy).
Ak je to moné, informácie o tom, èi sa na ubytovacie zariadenie vzahujú akéko¾vek poplatky, hypotéky, vecné bremená alebo zaregistrované záloné práva.
5. INFORMÁCIE O SKONÈENÍ ZMLUVY
Informácie o skonèení ved¾ajích zmlúv a o dôsledkoch takéhoto skonèenia.
Podmienky skonèenia zmluvy, dôsledky skonèenia a informácie o zodpovednosti spotrebite¾a za vetky náklady, ktoré môu v dôsledku takéhoto skonèenia vzniknú.
6. ÏALIE INFORMÁCIE
Informácie o spôsobe zabezpeèenia údrby a opráv nehnute¾nosti a jej správy a manamentu vrátane informácie
o tom, èi a ako môu spotrebitelia vplýva na rozhodnutia o týchto otázkach, prípadne sa na takomto rozhodovaní podie¾a.
Informácie o tom, èi je moné zapoji sa do systému ïalieho predaja zmluvných práv, informácie o danom systéme
a nákladoch súvisiacich s ïalím predajom prostredníctvom tohto systému.
Oznaèenie jazyka alebo jazykov, ktoré mono v súvislosti so zmluvou pouíva v komunikácii s predávajúcim, napríklad pri manaérskych rozhodnutiach, zvyovaní nákladov a vybavovaní otázok a saností.
Informácie o monosti mimosúdneho rieenia sporov.

Potvrdenie prijatia informácií:
Podpis spotrebite¾a:

Èiastka 51

Zbierka zákonov è. 161/2011

Strana 1233

Príloha è. 2
k zákonu è. 161/2011 Z. z.

INFORMAÈNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU
O POSKYTOVANÍ DLHODOBÝCH REKREAÈNÝCH SLUIEB
Èas 1
Identifikácia predávajúceho*:
*obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto
podnikania, identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu.
Struèný popis produktu:
Ak ide o nehnute¾nos, jej adresu:
Informácie o povahe a obsahu práva alebo práv:
Lehotu, poèas ktorej je moné uplatòova právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, jeho trvanie:
Dátum, od ktorého môe spotrebite¾ zaèa uplatòova svoje zmluvné právo:
Cena, ktorú má spotrebite¾ zaplati za nadobudnutie práva alebo práv vrátane vetkých opakujúcich sa nákladov,
ktorých vznik môe oèakáva v súvislosti s právom na prístup k ubytovaniu, cestovaniu a vetkým uvedeným produktom alebo slubám:
Splátkový kalendár s rovnako vysokými roènými splátkami tejto ceny za kadý rok trvania zmluvy a s dátumami
splatnosti týchto splátok:
Po prvom roku mono sumu ïalích splátok upravi tak, aby bola zachovaná skutoèná (reálna) hodnota týchto splátok, napr. vzh¾adom na infláciu:
Údaje o ïalích povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výka sumy (napr. roèné èlenské poplatky):
Súhrn najdôleitejích sluieb, ktoré bude ma spotrebite¾ k dispozícii (napr. z¾avnené pobyty v hoteloch alebo lety):
Sú zahrnuté v nákladoch uvedených vyie?
Ak nie, uveïte, èo je zahrnuté a èo je potrebné zaplati (napr. roèný èlenský poplatok zahàòa ubytovanie na tri noci,
vetko ostatné ubytovanie sa musí zaplati samostatne):
Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich mono nájs?
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Èas 2
Veobecné informácie:
Spotrebite¾ je oprávnený odstúpi od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo
od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej
zmluve odovzdaná spotrebite¾ovi neskôr ako v deò jej uzavretia, spotrebite¾ je oprávnený od zmluvy odstúpi do
14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.
Poèas tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané poadova od spotrebite¾a akúko¾vek predbenú platbu. Zákaz sa týka akejko¾vek protihodnoty vrátane predbenej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk,
viazania peòazí na úètoch v banke alebo poboèke zahraniènej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atï. Vzahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.
Spotrebite¾ je oprávnený ukonèi zmluvu bez akýchko¾vek sankcií tým, e to predávajúcemu oznámi do 14 kalendárnych dní odo dòa doruèenia iadosti o zaplatenie príslunej roènej splátky.
Spotrebite¾ neznáa iadne náklady ani nemá iadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.
V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môe riadi iným právom, ako je právo èlenského tátu
Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môu by postúpené iným
súdom, ne sú súdy èlenského tátu Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt.
Podpis spotrebite¾a:

Èas 3
Ïalie informácie, na ktoré má spotrebite¾ nárok a konkrétne miesto, kde ich môe získa (napr. uvedenie kapitoly vo
veobecnej broúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:
1. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH
Vhodný a pravdivý opis zliav, ktoré mono získa v súvislosti s budúcimi rezerváciami, spolu s príkladmi ponúk z nedávnej minulosti.
Informácie o obmedzení schopnosti spotrebite¾a uplatni svoje práva, ako je napríklad obmedzená dostupnos alebo
dostupnos pre toho spotrebite¾a, ktorý podpíe zmluvu prvý a èasové obmedzenia konkrétnych propagácií a zvlátnych zliav.
2. INFORMÁCIE O SKONÈENÍ ZMLUVY
Ak je to vhodné, informácie o skonèení ved¾ajích zmlúv a dôsledkoch takého skonèenia.
Podmienky skonèenia zmluvy, dôsledky skonèenia a informácie o zodpovednosti spotrebite¾a za vetky náklady, ktoré môu v dôsledku takého skonèenia vzniknú.
3. ÏALIE INFORMÁCIE
Oznaèenie jazyka alebo jazykov, ktoré mono v súvislosti so zmluvou pouíva v komunikácii s predávajúcim, napríklad pri vybavovaní otázok a saností.
Informácie o monosti mimosúdneho rieenia sporov.

Potvrdenie prijatia informácií:
Podpis spotrebite¾a:
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Príloha è. 3
k zákonu è. 161/2011 Z. z.

INFORMAÈNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O SPROSTREDKOVANÍ ÏALIEHO PREDAJA
Èas 1
Identifikácia predávajúceho*:
*obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto
podnikania, identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu.
Krátky opis sluieb (napr. uvádzanie na trh):
Trvanie zmluvy:
Cena, ktorú má spotrebite¾ zaplati za nadobudnutie sluieb:
Údaje o ïalích povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výka sumy (napr. miestne dane, notárske poplatky, náklady na propagáciu):
Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich mono nájs?

Èas 2
Veobecné informácie:
Spotrebite¾ je oprávnený odstúpi od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo
od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej
zmluve odovzdaná spotrebite¾ovi neskôr ako v deò jej uzavretia, spotrebite¾ je oprávnený od zmluvy odstúpi do 14
kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.
Akáko¾vek predbená platba zo strany spotrebite¾a je zakázaná, kým sa neuskutoèní samotný predaj alebo kým sa
zmluva o sprostredkovaní ïalieho predaja neskonèí iným spôsobom. Zákaz sa týka akejko¾vek protihodnoty vrátane predbenej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania peòazí na úètoch v banke alebo poboèke zahraniènej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atï. Vzahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.
Spotrebite¾ neznáa iadne náklady ani nemá iadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.
V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môe riadi iným právom, ne je právo èlenského tátu
Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môu by postúpené iným
súdom, ne sú súdy èlenského tátu Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt.
Podpis spotrebite¾a:
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Èas 3
Ïalie informácie, na ktoré má spotrebite¾ nárok a konkrétne miesto, kde ich môe získa (napr. uvedenie kapitoly vo
veobecnej broúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:
Podmienky skonèenia zmluvy, dôsledky skonèenia a informácie o zodpovednosti spotrebite¾a za vetky náklady, ktoré môu v dôsledku takého skonèenia vzniknú.
Oznaèenie jazyka alebo jazykov, v ktorých mono komunikova s predávajúcim v súvislosti so zmluvou, napríklad pri
vybavovaní otázok a saností.
Ak je to prípustné, monos mimosúdneho rieenia sporov.

Potvrdenie prijatia informácií:
Podpis spotrebite¾a:
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Príloha è. 4
k zákonu è. 161/2011 Z. z.

INFORMAÈNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O ÚÈASTI VO VÝMENNOM SYSTÉME
Èas 1
Identifikácia predávajúceho*:
*obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto
podnikania, identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu.
Struèný popis produktu:
Ak ide o nehnute¾nos, jej adresu:
Presné informácie o povahe a obsahu práva alebo práv:
Presný èas, poèas ktorého je moné uplatòova právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, jeho trvanie:
Dátum, ktorým môe spotrebite¾ zaèa uplatòova svoje zmluvné právo:
Cena, ktorú má spotrebite¾ zaplati za èlenstvo vo výmennom systéme:
Údaje o ïalích povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výka sumy (napr. poplatky za obnovenie, iné opakujúce sa poplatky, osobitné odvody, miestne dane):
Súhrn najdôleitejích sluieb, ktoré má spotrebite¾ k dispozícii:
Sú zahrnuté v nákladoch uvedených vyie?
Ak nie, pecifikujte, èo je zahrnuté a èo treba plati (druh nákladov a výka súm, napr. odhad ceny, ktorá sa má zaplati za jednotlivé výmenné transakcie vrátane akýchko¾vek dodatoèných poplatkov):
Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich mono nájs?

Èas 2
Veobecné informácie:
Spotrebite¾ je oprávnený odstúpi od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo
od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej
zmluve odovzdaná spotrebite¾ovi neskôr ako v deò jej uzavretia, spotrebite¾ je oprávnený od zmluvy odstúpi do
14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve. Ak je spotrebite¾ovi súèasne so
zmluvou o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení ponúknutá aj zmluva o úèasti vo výmennom systéme,
lehota na odstúpenie od zmluvy o úèasti vo výmennom systéme uplynie dòom uplynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení.
Poèas tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané poadova od spotrebite¾a akúko¾vek predbenú platbu. Zákaz sa týka akejko¾vek protihodnoty vrátane predbenej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk,
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viazania peòazí na úètoch v banke alebo poboèke zahraniènej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atï. Vzahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.
Spotrebite¾ neznáa iadne náklady ani nemá iadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.
V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môe riadi iným právom, ne je právo èlenského tátu
Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môu by postúpené iným
súdom, ne sú súdy èlenského tátu Európskej únie, v ktorom má spotrebite¾ bydlisko alebo obvyklý pobyt.
Podpis spotrebite¾a:

Èas 3
Ïalie informácie, na ktoré má spotrebite¾ nárok a konkrétne miesto, kde ich môe získa (napr. uvedenie kapitoly vo
veobecnej broúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:
1. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH
Vysvetlenie spôsobu fungovania výmenného systému, monosti a podmienky výmeny, hodnota priradená právu
spotrebite¾a na èasovo vymedzené uívanie ubytovacích zariadení v rámci výmenného systému a príklady konkrétnych výmenných moností.
Informácie o poète ubytovacích zariadení, ktoré sú k dispozícii, a poète èlenov vo výmennom systéme vrátane vetkých obmedzení dostupnosti konkrétneho ubytovania, ktoré si spotrebite¾ zvolil, napríklad v dôsledku obdobia vyieho dopytu, informácie o potrebe rezervova ubytovanie vopred a informácie o vetkých obmedzeniach výberu, ktoré vyplývajú z toho, e spotrebite¾ vloí práva na èasovo vymedzené uívanie ubytovacích zariadení do výmenného
systému.
2. INFORMÁCIE O NEHNUTE¼NOSTI
Struèný a náleitý opis nehnute¾nosti a miesta, na ktorom sa nachádza, ak sa zmluva vzahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnute¾nos, náleitý opis ubytovania a zariadenia, opis miesta, kde môe spotrebite¾ získa informácie.
3. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
Informácie o povinnosti predávajúceho poskytnú pred dojednaním výmeny údaje o vetkých dodatoèných poplatkoch za kadú navrhovanú výmenu, za ktoré v rámci výmeny zodpovedá spotrebite¾.
4. INFORMÁCIE O SKONÈENÍ ZMLUVY
Informácie o skonèení ved¾ajích zmlúv a o dôsledkoch takého skonèenia.
Podmienky skonèenia zmluvy, dôsledky skonèenia a informácie o zodpovednosti spotrebite¾a za náklady, ktoré môu
vzniknú týmto skonèením.
5. ÏALIE INFORMÁCIE
Oznaèenie jazyka alebo jazykov, ktoré mono s predávajúcim v súvislosti so zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok a saností.
Informácie o monosti mimosúdneho rieenia sporov.

Potvrdenie prijatia informácií:
Podpis spotrebite¾a:
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Príloha è. 5
k zákonu è. 161/2011 Z. z.

FORMULÁR NA U¼AHÈENIE UPLATNENIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Právo na odstúpenie od zmluvy
Spotrebite¾ je oprávnený odstúpi od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo
od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej
zmluve odovzdaná spotrebite¾ovi neskôr ako v deò jej uzavretia, spotrebite¾ je oprávnený od zmluvy odstúpi do
14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.
Právo na odstúpenie od zmluvy zaèína .................................. (vyplní predávajúci pred poskytnutím formulára spotrebite¾ovi).
Ak spotrebite¾ nedostal tento formulár, zaèína lehota na odstúpenie od zmluvy plynú dòom, keï spotrebite¾ dostane
tento formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po jednom roku a 14 kalendárnych dòoch od jej uzavretia
alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná.
Ak spotrebite¾ nedostal vetky informácie uvedené v zákone vrátane prísluného vyplneného informaèného formulára, lehota na odstúpenie od zmluvy zaèína plynú dòom, keï spotrebite¾ dostane tieto informácie, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po troch mesiacoch a 14 kalendárnych dòoch odo dòa uzavretia zmluvy alebo od uzavretia
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebite¾a záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebite¾ovi neskôr ako v deò jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po troch mesiacoch a 14 kalendárnych dòoch od jej odovzdania spotrebite¾ovi.
Spotrebite¾ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy tým, e odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúcemu na trvanlivom nosièi (napr. list poslaný potou alebo e-mail), prièom pouije niie uvedené obchodné meno a miesto podnikania/sídlo. Spotrebite¾ môe poui tento formulár.
Ak spotrebite¾ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, neznáa iadne náklady.
Okrem práva na odstúpenie od zmluvy sa na ïalie práva spotrebite¾a vrátane práva na skonèenie zmluvy vzahujú
osobitné predpisy (napríklad Obèiansky zákonník, zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov).

Zákaz predbenej platby
Poèas lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané poadova od spotrebite¾a akúko¾vek predbenú platbu. Zákaz sa
týka akejko¾vek protihodnoty vrátane predbenej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania
peòazí na úètoch v banke alebo poboèke zahraniènej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atï.
Vzahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.
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Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho*:
Oznamujem (-e)**, e odstupujem (-e)** od zmluvy.
Dátum uzatvorenia zmluvy*:
Meno spotrebite¾a (-ov)***:
Adresa spotrebite¾a (-ov)***:
Podpis spotrebite¾a (-ov) (iba ak sa odstúpenie od zmluvy oznamuje písomne na listine)***:
Dátum***:

* Vyplní predávajúci skôr, ne poskytne formulár spotrebite¾ovi.
** Nehodiace sa preèiarknite.
*** Vyplní spotrebite¾ (spotrebitelia), ak sa tento formulár pouíva na odstúpenie od zmluvy.

Potvrdenie prijatia informácií:
Podpis spotrebite¾a:
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Príloha è. 6
k zákonu è. 161/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebite¾ov, pokia¾
ide o urèité aspekty zmlúv o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte,
o ïalom predaji a o výmene (Ú. v. EÚ L 33, 3. 2. 2009).
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162
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 1. júna 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej
kontrole v znení neskorích predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10
ods. 8 a § 15 ods. 7 a 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhláky
è. 310/2000 Z. z., vyhláky è. 403/2000 Z. z., vyhláky
è. 9/2001 Z. z., vyhláky è. 48/2001 Z. z., vyhláky
è. 75/2001 Z. z., vyhláky è. 133/2001 Z. z., vyhláky
è. 27/2002 Z. z., vyhláky è. 69/2002 Z. z., vyhláky
è. 427/2003 Z. z., vyhláky è. 361/2004 Z. z., vyhláky
è. 669/2004 Z. z., vyhláky è. 187/2005 Z. z., vyhláky
è. 570/2006 Z. z., vyhláky è. 171/2008 Z. z. a vyhláky è. 13/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Doterají text § 12b sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Overenie vykonané do 30. júna 2011 pod¾a prílohy è. 21 úèinnej do 30. júna 2011 zostáva v platnosti
najneskôr do uplynutia jeho platnosti.
(3) Certifikát o kalibrácii vydaný do 30. júna 2011
pod¾a prílohy è. 21 úèinnej do 30. júna 2011 zostáva
v platnosti najneskôr do uplynutia jeho platnosti..
2. V § 12c sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.

3. V prílohe è. 1 poloka 1.3.8 znie:
1.3.8

Prepravné tanky
áno áno
na kvapaliny2)

4 roky

34..

4. Príloha è. 21 sa vypúa.
5. V prílohe è. 74 sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
6. Príloha è. 74 sa dopåòa bodmi 19 a 21, ktoré znejú:
19. Smernica Rady 71/347/EHS z 12. októbra 1971
o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o meraní násypnej hustoty obilia (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1).
20. Smernica Rady 86/217/EHS z 26. mája 1986
o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa tlakomerov na meranie tlaku
v pneumatikách motorových vozidiel (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8).
21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/17/EÚ z 9. marca 2011, ktorou sa zruujú
smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS,
71/349/EHS,
74/148/EHS,
75/33/EHS,
76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie (Ú. v. EÚ L 71, 18. 3. 2011)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2011.

Lucia Gocníková v. r.
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163
OZNÁMENIE
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 33 ods. 2 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov vydal
opatrenie z 30. mája 2011 è. O21/2011, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Telekomunikaèného úradu
Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 è. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo pouíva
frekvencie (oznámenie è. 257/2004 Z. z.) v znení opatrenia è. O-13/2006 (oznámenie è. 612/2006 Z. z.).
V tomto opatrení úrad doplnil poloku 13a, v ktorej urèil sadzbu za frekvencie pre doplnkovú pozemnú stanicu
v reime opakovaèa v rámci pohyblivých druicových sluieb a precizoval spôsob výpoètu opakovanej úhrady za právo pouíva frekvencie vo frekvenèných pásmach do 11 GHz a nad 11 GHz.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2011.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky è. 3/2011 a mono doò
nazrie na Telekomunikaènom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky.
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164
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 2. mája 2011 a 16. mája 2011 bol
uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Maïarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie è. 400/2010 Z. z.).
Dodatok k dohode nadobudne platnos 1. júla 2011.
Do textu dodatku k dohode mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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165
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí oznamuje, e 16. novembra 2010 bola v ¼ub¾ane podpísaná Dohoda medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudne platnos 26. júla 2011 v súlade s èlánkom 9 ods. 2.
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K oznámeniu è. 165/2011 Z. z.

DOHODA
MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A VLÁDOU SLOVINSKEJ REPUBLIKY
O VOJNOVÝCH HROBOCH
Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky, (ïalej len zmluvné strany),
berúc do úvahy existenciu vojnových hrobov na území tátov zmluvných strán, kde sú uloené telesné pozostatky slovenských a slovinských vojnových obetí,
elajúc ucti si ich pamiatku a zabezpeèi im dôstojné miesto posledného odpoèinku, riadiac sa princípmi
humanity a ustanoveniami enevských dohovorov
z 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny a Dodatkového protokolu k enevským dohovorom z 12. augusta
1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených
konfliktov (Protokol I) z 8. júna 1977, ako aj ïalími
normami medzinárodného humanitárneho práva,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:
a) vojnový hrob  miesto, kde sú uloené telesné pozostatky vojnovej obete prvej a druhej svetovej vojny
a udalostí s nimi súvisiacimi, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto,
ktoré pripomínajú vojnovú udalos, vrátane hrobov
jednotlivcov a hromadných hrobov,
b) slovinský vojnový hrob  vojnový hrob na území
Slovenskej republiky, kde je pochovaná slovinská
vojnová obe s trvalým pobytom na území súèasnej
Slovinskej republiky,
c) slovenský vojnový hrob  vojnový hrob na území
Slovinskej republiky, kde je pochovaná slovenská
vojnová obe s trvalým pobytom na území súèasnej
Slovenskej republiky,
d) úprava vojnových hrobov  vyznaèenie hraníc pohrebiska a umiestnenie náhrobku, pamätníka, pomníka
a iného pamätného objektu alebo ich rekontrukcia,
e) udriavanie vojnových hrobov  zachovávanie vojnových hrobov v dôstojnom a poznate¾nom stave,
f) poznate¾ný stav vojnového hrobu  taký stav vojnového hrobu, z ktorého mono jasne rozpozna, e
ide o vojnový hrob, a to najmä prostredníctvom údajov o mene, priezvisku, dátume narodenia, dátume
úmrtia, mieste úmrtia, tátnom obèianstve, prípad-

ne národnosti osoby, ktorej telesné pozostatky
sú tam uloené.
Èlánok 2
Formy spolupráce
(1) Zmluvné strany vykonávajú identifikáciu, evidenciu a zabezpeèujú úpravu a udriavanie vojnových hrobov na území svojich tátov a pietne nakladanie s nimi
v súlade s touto dohodou a vnútrotátnymi právnymi
predpismi svojho tátu a s oh¾adom na národné,
náboenské a iné tradície svojich tátov.
(2) Zmluvné strany si vymieòajú
a) informácie o umiestnení a stave slovenských a slovinských vojnových hrobov a o novoobjavených slovenských a slovinských vojnových hroboch,
b) zoznamy slovenských a slovinských vojnových obetí, pochovaných na území ich tátov,
c) informácie o protiprávnych èinoch a závaných kodách spôsobených na slovenských a slovinských
vojnových hroboch a o opatreniach prijatých na ich
odstránenie.
(3) Kadá zmluvná strana umoòuje druhej zmluvnej
strane v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi
svojho tátu prístup k vojnovým hrobom na úèel ich
úpravy a udriavania.
(4) Kadá zmluvná strana umoòuje, v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi svojho tátu vrátane
pravidiel verejného poriadku, tátnym obèanom, èlenom diplomatického zboru a registrovaným obèianskym zdrueniam tátu druhej zmluvnej strany prístup k vojnovým hrobom na úèel prejavenia úcty
vojnovým obetiam, ktoré sú tam pochované.
Èlánok 3
Uívanie pozemkov
(1) Zmluvné strany si na princípe vzájomnosti zabezpeèujú bezodplatné uívanie pozemkov, na ktorých sa
nachádzajú vojnové hroby tátu druhej zmluvnej strany. Toto právo zanikne, ak sa pozemok prestane uíva
na tento uvedený úèel.
(2) Ak zmluvná strana potrebuje pozemok pod¾a odseku 1 z dôvodu verejného záujmu na iný úèel, v dôsledku

Príloha k èiastke 51

Zbierka zákonov 2011

èoho by mal by vojnový hrob upravený alebo premiestnený, poskytne druhej zmluvnej strane iný vhodný pozemok a uhradí vetky náklady s tým súvisiace. Výber
nového pozemku sa vykoná len so súhlasom druhej
zmluvnej strany. Vlastnícke práva k pozemkom pod¾a
odseku 1 nie sú touto dohodou dotknuté.
(3) Zmluvné strany neumiestnia v bezprostrednej
blízkosti vojnových hrobov stavby alebo zariadenia nezluèite¾né s úctou k týmto miestam, s výnimkou,
ak boli tieto postavené u pred uloením telesných pozostatkov.
Èlánok 4
Exhumácia, prevoz a opätovné pochovanie
(1) Exhumácia telesných pozostatkov vojnových obetí a ich prevoz s cie¾om ich opätovného pochovania
v táte druhej zmluvnej strany sa uskutoèòuje výluène
na iados príslunej zmluvnej strany a so súhlasom
zmluvnej strany, na území tátu ktorej sa telesné pozostatky vojnovej obete nachádzajú. iados a prísluná odpoveï sa zasielajú diplomatickou cestou.
(2) Ak sa vyhovie iadosti pod¾a odseku 1, prísluné
orgány na vykonávanie tejto dohody sa dohodnú na postupe exhumácie, prevozu a opätovného pochovania
alebo odovzdania telesných pozostatkov.
(3) Exhumáciu, prevoz a opätovné pochovanie pod¾a
odseku 1 vykonávajú prísluné orgány zmluvných
strán. Pri exhumácii a opätovnom pochovaní môu
by prítomní zástupcovia tátu druhej zmluvnej strany.
(4) O kadom opätovnom pochovaní sa v súlade
s ustanoveniami tejto dohody a z dôvodu zabezpeèenia
dôstojného miesta posledného odpoèinku, ako aj repektovania ustanovení medzinárodného humanitárneho práva, osobnostných práv vojnových obetí
a oprávnených záujmov ich známych príbuzných vyhotoví zápisnica obsahujúca údaje o dátume uskutoènenia exhumácie a opätovného pochovania, o predchádzajúcom a novom mieste vojnového hrobu, ako aj
osobné údaje vojnových obetí pochovaných v týchto
vojnových hroboch, ak sú známe.
Èlánok 5
Náklady
(1) Kadá zmluvná strana hradí náklady na úpravu
a udriavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na
území jej tátu.
(2) Kadá zmluvná strana môe so súhlasom druhej
zmluvnej strany na vlastné náklady vykonáva úpravu a udriavanie vojnových hrobov svojho tátu nachádzajúcich sa na území tátu druhej zmluvnej
strany.
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(3) Náklady na zabezpeèenie prác pod¾a èlánku 4
tejto dohody hradí zmluvná strana, ktorá o to poiadala.
(4) Orgány prísluné na vykonávanie tejto dohody si
môu v jednotlivých prípadoch písomne dohodnú odliný spôsob hradenia nákladov.
Èlánok 6
Vykonávanie dohody
(1) Orgánmi príslunými na vykonávanie tejto dohody
sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Slovinskej republike Ministerstvo
práce, rodiny a sociálnych vecí Slovinskej republiky.
O prípadných zmenách orgánov prísluných na vykonávanie tejto dohody sa zmluvné strany vzájomne informujú diplomatickou cestou.
(2) Orgány prísluné na vykonávanie tejto dohody
môu uzatvára vykonávacie protokoly.
(3) Orgány prísluné na vykonávanie tejto dohody
môu poveri tretie osoby vykonávaním jednotlivých
prác vyplývajúcich z tejto dohody.
Èlánok 7
Komisia
Na rieenie otázok, ktoré si vyadujú spoloèný postup, môu zmluvné strany zriadi Spoloènú medzivládnu komisiu pre vojnové hroby. Zoznam jej èlenov si zmluvné strany oznámia diplomatickou
cestou.
Èlánok 8
Rieenie sporov
Akéko¾vek spory vzniknuté pri vykonávaní tejto dohody zmluvné strany rieia vzájomným rokovaním alebo diplomatickou cestou.
Èlánok 9
Závereèné ustanovenia
(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurèitý èas.
(2) Táto dohoda nadobudne platnos devädesiatym
(90.) dòom odo dòa prijatia neskorej nóty, ktorou sa
zmluvné strany vzájomne informujú o splnení vnútrotátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie
platnosti tejto dohody.
(3) Kadá zo zmluvných strán môe vykonávanie tejto
dohody úplne alebo èiastoène prerui, ak je poruená
alebo ohrozená jej suverenita, bezpeènos alebo verejný poriadok. O prijatí alebo zruení tohto opatrenia sa
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zmluvné strany bezodkladne vzájomne informujú diplomatickou cestou. Preruenie alebo obnovenie vykonávania tejto dohody nadobúda platnos dòom uvedeným v oznámení, nie vak skôr ako dòom doruèenia
tohto oznámenia.
(4) Kadá zmluvná strana môe navrhova zmeny
a doplnenia k tejto dohode v písomnej forme; takéto
zmeny a doplnenia nadobúdajú platnos spôsobom
a dòom uvedeným v odseku 2.

Za vládu
Slovenskej republiky:
Daniel Lipic v. r.
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(5) Kadá zmluvná strana môe túto dohodu vypoveda písomne diplomatickou cestou. Platnos dohody sa
skonèí devädesiatym (90.) dòom odo dòa prijatia
oznámenia o výpovedi druhou zmluvnou stranou.
Dané v ¼ub¾ane 16. novembra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom, slovinskom
a anglickom jazyku, prièom vetky znenia majú rovnakú platnos. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovinskej republiky:
Ivan Svetlik v. r.

