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179
ZÁKON
z 1. júna 2011
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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

tie obyvate¾stva a na zabezpeèenie èinnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov a záchranných zloiek v období krízovej situácie.

Èl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

(3) Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie
sa pod¾a tohto zákona podie¾ajú aj ústredné orgány,
podnikatelia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.

PRVÁ HLAVA

§1

§3

Úèel zákona

Vymedzenie základných pojmov

Úèelom tohto zákona je ustanovi na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu1)
a na obdobie krízovej situácie
a) úlohy subjektov hospodárskej mobilizácie,
b) pôsobnos ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy2) (ïalej len ústredný orgán),
orgánov miestnej tátnej správy, obcí a vyích
územných celkov,
c) práva a povinnosti právnických osôb, fyzických
osôb-podnikate¾ov a fyzických osôb, ktoré nie sú
subjektmi hospodárskej mobilizácie, ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie,
d) podmienky na obstaranie ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov na preitie obyvate¾stva a potrieb nevyhnutných na zabezpeèenie
èinnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov, informaèných a spravodajských sluieb a záchranných zloiek integrovaného záchranného systému (ïalej len záchranné zloky).3)

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) krízovým plánovaním èinnos subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b) krízovým plánom hospodárskej mobilizácie súbor
usporiadaných informácií v elektronickej alebo listinnej podobe o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie,
c) údajovým dokumentom informácia v listinnej alebo
v elektronickej podobe dôleitá na rozhodovanie
o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná medzi subjektmi hospodárskej
mobilizácie,
d) ivotne dôleitým výrobkom alebo ivotne dôleitým
tovarom výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok
v období krízovej situácie môe spôsobi ohrozenie
ivota alebo zdravia obyvate¾stva alebo ohrozi plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov a záchranných zloiek,
e) ivotne dôleitým zdrojom zdroj, ktorého naruenie
alebo znefunkènenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora môe spôsobi ohrozenie alebo naruenie
politického a hospodárskeho chodu tátu alebo
ohrozenie ivota a zdravia obyvate¾stva, najmä zdroj
pitnej vody, výrobný energetický zdroj, prvok distribuènej sústavy energetiky a plynárenstva a zdroj zásob pohonných hmôt a ropy,
f) ochranou ivotne dôleitého zdroja súbor opatrení
na predchádzanie, zamedzenie alebo zmiernenie pôsobenia rizikového faktora na ivotne dôleitý zdroj,
g) organizáciou dodávok ivotne dôleitých výrobkov
alebo ivotne dôleitých tovarov cie¾avedomé zabez-

§2
Hospodárska mobilizácia
(1) Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor
hospodárskych a organizaèných èinností a opatrení
pripravovaných v stave bezpeènosti4) ako súèas prípravy tátu na obranu a rieenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, sluieb a financovania,
na zabezpeèenie zdrojov, ktorý ako súèas prvku zabezpeèenia slúi na zmiernenie následkov krízovej situácie.
(2) Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpeèenie potrieb nevyhnutných na prei1

) Èl. 1 ods. 2 a 4 ústavného 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.
2
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
3
) § 7 a 9a zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
4
) Èl. 1 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
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peèenie distribúcie ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov na urèené miesto,
h) mimoriadnym regulaèným opatrením predaj ivotne
dôleitých výrobkov a ivotne dôleitých tovarov na
prídel, predaj obmedzeného mnostva ivotne dôleitých výrobkov a ivotne dôleitých tovarov a zabezpeèenie cenovej stability ivotne dôleitých výrobkov
a ivotne dôleitých tovarov,
i) jednotným informaèným systémom hospodárskej
mobilizácie sústava technických prostriedkov, programových prostriedkov a metodických pokynov pouívaných subjektmi hospodárskej mobilizácie na
spracovanie, vyhodnocovanie a prenos údajov o hospodárskej mobilizácii a na zhromaïovanie a triedenie informácií na rozhodovanie ústredných orgánov,
obcí a vyích územných celkov a iných subjektov
hospodárskej mobilizácie,
j) vecným plnením povinnos právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikate¾a a fyzickej osoby poskytnú
vecný prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, prièom vecným prostriedkom sa rozumie nehnute¾ný majetok a hnute¾ný majetok vrátane technológií, energií, vody a dokumentácie,
k) pracovnou povinnosou5)
1. povinnos zamestnanca zotrva v zamestnaní
a vykonáva prácu aj na inom ako dohodnutom
mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce,
ak zamestnávate¾om je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizaènej truktúre subjektu
hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
2. povinnos fyzickej osoby plni úlohy nevyhnutné
na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie
v období krízovej situácie,
l) uchovaním výrobných schopností sústavné udriavanie prevádzkyschopnosti výrobných a iných zariadení nevyhnutných na zabezpeèenie výroby na náhradu spotreby a strát ozbrojených síl, ozbrojených
bezpeènostných zborov a záchranných zloiek v èase
vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu alebo
núdzového stavu,
m) organizáciou
výroby
súhrn
organizaèných,
materiálno-technických a personálnych opatrení na
zabezpeèenie výroby a výroba ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov pre obyvate¾stvo a na zabezpeèenie èinnosti ozbrojených síl,
ozbrojených bezpeènostných zborov a záchranných
zloiek v období krízovej situácie,
n) organizáciou sluieb usporiadanie komunálnych
sluieb a opravárenských sluieb alebo iných sluieb potrebných pre obyvate¾stvo a na zabezpeèenie
èinnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov a záchranných zloiek v období krízovej
situácie,
o) výdajòou odberných oprávnení priestor vymedzený
obcou, s pôsobnosou pre obec alebo pre viacero
5
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obcí, uspôsobený na výdaj a zúètovanie odberných
oprávnení pod¾a evidencie obyvate¾stva,
p) odberným oprávnením písomný dokument, ktorý
oprávòuje fyzickú osobu na nákup ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov poèas
vyhlásených mimoriadnych regulaèných opatrení,
q) majetkom tátu urèeným na úèely hospodárskej
mobilizácie hnute¾ný majetok a nehnute¾ný majetok
urèený na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a obstaraný sèasti alebo úplne z prostriedkov tátneho rozpoètu,
r) organizáciou zdravotníckeho zabezpeèenia
1. vytvorenie rozíreného lôkového fondu Slovenskej republiky prostredníctvom siete subjektov
hospodárskej mobilizácie vytvorenej z poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti na zabezpeèenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvate¾stvu, prísluníkom ozbrojených síl a ozbrojených
bezpeènostných zborov a záchranným zlokám
v období krízovej situácie,
2. vykonanie hygienických a protiepidemických
opatrení na zabezpeèenie zdravotnej starostlivosti pre obyvate¾stvo, prísluníkov ozbrojených síl
a ozbrojených bezpeènostných zborov a záchranných zloiek v období krízovej situácie,
s) organizáciou dopravného zabezpeèenia súhrn opatrení na optimálne vyuitie dopravných kapacít na
prepravu osôb a nákladov a súhrn organizaèných
a materiálno-technických opatrení na zabezpeèenie
údrby a obnovy prevádzky objektov a zariadení dopravnej infratruktúry do pôvodného alebo poadovaného stavu,
t) organizáciou potových sluieb súhrn organizaèných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpeèenie vyuitia verejnej potovej
siete6) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov, záchranných zloiek, orgánov
tátnej správy, obcí a vyích územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie, ako aj pre potreby
obyvate¾stva v období krízovej situácie,
u) organizáciou poskytovania elektronických komunikaèných sietí a elektronických komunikaèných sluieb súhrn organizaèných, materiálno-technických
a personálnych opatrení na zabezpeèenie prevádzkovania a poskytovania verejných elektronických
komunikaèných sietí, verejných elektronických komunikaèných sluieb alebo verejných elektronických komunikaèných sietí a verejných elektronických komunikaèných sluieb7) pre potreby
ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov, záchranných zloiek, orgánov tátnej správy,
obcí a vyích územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvate¾stva v období krízovej
situácie,
v) organizáciou stavebných a sanaèných èinností súhrn organizaèných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpeèenie obnovy energetických, výrobných alebo rozvodných zariadení,

) Èl. 2 ods. 3 písm. b), èl. 3 ods. 3 písm. b), èl. 4 ods. 4 písm. b) a èl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. v znení ústavného
zákona è. 181/2006 Z. z.
) § 6 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení zákona è. 15/2004 Z. z.
7
) § 42 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
6
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alebo iných objektov; organizáciou stavebných a sanaèných èinností v oblasti stavebnej výroby súhrn
organizaèných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpeèenie výroby stavebných
prvkov a obnovy urèených výrobných objektov subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky,
x) organizáciou veterinárnej starostlivosti preventívne
a protiepidemické opatrenia uskutoèòované na
ochranu zvierat,
y) finanèným zabezpeèením získanie finanèných prostriedkov a hospodárenie s nimi pri vykonávaní
opatrení hospodárskej mobilizácie,
z) bankovými slubami spojenými s finanèným zabezpeèením sluby spojené so zabezpeèovaním financovania tátneho rozpoètu v období krízovej situácie
a s tým súvisiacim platobným stykom a vedením úètov tátneho rozpoètu,
aa) organizáciou sociálneho zabezpeèenia8)
1. realizácia opatrení pre poistencov a príjemcov dávok,
2. realizácia opatrení poskytovate¾mi tátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok tátnej sociálnej
podpory,
3. realizácia opatrení poskytovate¾mi sociálnej pomoci pre obyvate¾stvo odkázané na sociálnu pomoc,
ab) evidenciou ¾udských zdrojov pre potreby plnenia
pracovnej povinnosti vedenie záznamov ¾udských
zdrojov na úèel uloenia pracovnej povinnosti v období krízovej situácie
1. v subjekte hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 evidencia zamestnancov, ktorí sú povinní
zotrva v zamestnaní a vykonáva prácu aj na
inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak pracovné miesto je
pracovným miestom v organizaènej truktúre
subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom
programe jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom
programovom prostriedku a výstupy z vlastného
programového prostriedku pod¾a moností zapracuje do pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie.
2. v obvodnom úrade aj evidencia práceschopného
obyvate¾stva na úèel uloenia pracovnej povin8

ac)

ad)

ae)

af)
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nosti v územnom obvode obvodného úradu v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
alebo Sociálnou poisovòou vo svojom územnom
obvode,
evidenciou vecných prostriedkov pre potreby vecného plnenia vedenie záznamov o vecných prostriedkoch na úèel uloenia vecného plnenia
1. v subjekte hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 evidencia vlastných vecných prostriedkov,
ktoré bude potrebova na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú mu uloené rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyieho územného celku vo
svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti, a evidencia
ostatných vecných prostriedkov, ktoré môu by
pouité na vecné plnenie, ale nie sú urèené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie
v pecifickom aplikaènom programe jednotného
informaèného systému hospodárskej mobilizácie
alebo v inom vlastnom programovom prostriedku
a výstupy z vlastného programového prostriedku
pod¾a moností zapracuje do pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného
systému hospodárskej mobilizácie,
2. v obvodnom úrade aj evidencia vecných prostriedkov vo vlastníctve subjektov hospodárskej
mobilizácie pre potreby vecného plnenia v územnom obvode obvodného úradu a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré sú vlastníctvom
podnikate¾ov, ktorí nie sú urèení ako subjekt hospodárskej mobilizácie, v spolupráci s obcami vo
svojom územnom obvode,
redukovaným výchovno-vzdelávacím procesom súbor organizaèných a materiálno-technických a personálnych opatrení na zníenie rozsahu alebo na
zmenu reimu výuèby na základných, stredných
a vysokých kolách,
ochranou kultúrneho dedièstva súbor organizaèných, materiálno-technických a personálnych opatrení na ochranu národných kultúrnych pamiatok,9)
zbierkových predmetov,10) historických archívnych
dokumentov,11) historických kninièných dokumentov a historického kninièného fondu,12)
organizácia dodávok pohonných hmôt súhrn opatrení na zabezpeèenie dodávok pohonných hmôt na vybrané pohotovostné èerpacie stanice pre potreby
ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov
a záchranných zloiek, ústredných orgánov, obcí
a vyích územných celkov, subjektov hospodárskej

) Napríklad zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
9
) § 2 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 208/2009 Z. z.
10
) § 2 ods. 2 zákona 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.
11
) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) § 18 ods. 1 zákona 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.
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mobilizácie a obyvate¾stva v období krízovej situácie,
ako aj zabezpeèenie náhradných zdrojov elektriny
na vybraných pohotovostných èerpacích staniciach,
ag) Centrom sústredeného sociálneho zabezpeèenia
miesto sústredeného pôsobenia intitúcií poskytujúcich obèanom sociálne zabezpeèenie v období krízovej situácie.
§4
Subjekty hospodárskej mobilizácie
(1) Subjektom hospodárskej mobilizácie je
a) ústredný orgán urèený vládou Slovenskej republiky,
b) obvodný úrad,
c) obce a mestá (ïalej len obec),13)
d) podnikate¾,14) rozpoètová organizácia, príspevková
organizácia, verejná vysoká kola, alebo nezisková
organizácia poskytujúca veobecne prospené
sluby15) urèená ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ïalej len urèený subjekt),
1. rozhodnutím16) ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyieho územného celku vo svojej
zriaïovate¾skej pôsobnosti vydaným v stave bezpeènosti alebo
2. písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti, prednostu obvodného
úradu vo svojom územnom obvode, prednostu obvodného úradu v sídle kraja v územnom obvode
kraja alebo predsedu vyieho územného celku
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti vydaným
v období krízovej situácie (ïalej len príkaz); proti príkazu nie je prípustné odvolanie, príkaz je
vak preskúmate¾ný súdom,
e) Národná banka Slovenska,
f) Rozhlas a televízia Slovenska,
g) Sociálna poisovòa,
h) tátna pokladnica,
i) vyí územný celok.
(2) Podrobnosti o spôsobe vydania a náleitostiach písomného príkazu ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo hospodárstva).
§5
Opatrenia hospodárskej mobilizácie
Opatreniami hospodárskej mobilizácie sú:
a) krízové plánovanie,
b) organizácia výroby a organizácia sluieb,
13
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c) regulácia rozvodu a spotreby elektriny a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu,
d) uchovanie výrobných schopností,
e) organizácia dodávok ivotne dôleitých výrobkov
alebo ivotne dôleitých tovarov a ich predaj s vyuitím mimoriadnych regulaèných opatrení,
f) zriaïovanie výdajní odberných oprávnení,
g) organizácia zdravotníckeho zabezpeèenia,
h) organizácia dopravného zabezpeèenia,
i) ochrana ivotne dôleitých zdrojov,
j) organizácia stavebných a sanaèných èinností,
k) organizácia veterinárnej starostlivosti,
l) finanèné zabezpeèenie,
m) organizácia sociálneho zabezpeèenia,
n) tvorba tátnych hmotných rezerv17) a hospodárenie
s nimi,
o) pouitie tátnych hmotných rezerv, ak osobitný
predpis neustanovuje inak,17)
p) rieenie stavu ropnej núdze, ak osobitný predpis neustanovuje inak,18)
q) evidencia ¾udských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh pod¾a osobitného predpisu,19)
r) pracovná povinnos,
s) evidencia vecných prostriedkov na úèely vecného plnenia,
t) vecné plnenie,
u) redukovaný výchovno-vzdelávací proces,
v) poskytnutie vysielacieho èasu potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na rieenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná
vetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reè,20)
x) ochrana kultúrneho dedièstva,
y) ochrana objektov osobitnej dôleitosti a ïalích dôleitých objektov,21)
z) vykonávanie bankových sluieb spojených s finanèným zabezpeèením,
aa) organizácia potových sluieb,
ab) organizácia poskytovania elektronických komunikaèných sietí a elektronických komunikaèných sluieb,
ac) organizácia dodávok pohonných hmôt.
§6
Financovanie hospodárskej mobilizácie
(1) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu sa rozpoètujú
úèelovo vo vzahu k jednotlivým kapitolám tátneho
rozpoètu (ïalej len kapitola) pod¾a osobitných predpisov.22)

) Napríklad § 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, § 1a zákona Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona è. 535/2008 Z. z.
14
) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
16
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze v znení neskorích predpisov.
19
) § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
20
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 149/1995 Z. z. o posunkovej reèi nepoèujúcich osôb.
21
) Zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
22
) § 9 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 3 ods. 2 zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(2) Z prostriedkov tátneho rozpoètu Slovenskej
republiky23) sa financujú výdavky na hospodársku mobilizáciu prostredníctvom kapitol subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústredným orgánom.
(3) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre obvodné
úrady sa rozpoètujú v rozpoètovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra).
(4) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre vyie
územné celky a subjekty hospodárskej mobilizácie urèené vyím územným celkom, obce, Národnú banku
Slovenska, Rozhlas a televíziu Slovenska sa rozpoètujú
v kapitole ministerstva hospodárstva.
(5) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu urèené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a
a) § 5 písm. d) sa rozpoètujú v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany) pod¾a § 11 písm. b), ak ide o zabezpeèenie poiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
b) § 5 písm. d) sa rozpoètujú v kapitole ministerstva
vnútra pod¾a § 12 písm. b), ak ide o zabezpeèenie
poiadaviek ozbrojených bezpeènostných zborov
a záchranných zloiek v pôsobnosti ministerstva
vnútra v období krízovej situácie,
c) § 5 písm. d) sa rozpoètujú v kapitole Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva) pod¾a § 13 písm. c), ak ide
o zabezpeèenie poiadaviek ozbrojených síl v období
krízovej situácie,
d) § 5 písm. g) sa rozpoètujú v kapitole ministerstva
zdravotníctva pod¾a § 13 písm. b),
e) § 5 písm. h), aa) a ab) sa rozpoètujú v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo dopravy), ak odsek 4 neustanovuje inak,
f) § 5 písm. y) sa rozpoètujú v kapitole subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústredným orgánom,
g) § 5 písm. ac) sa rozpoètujú v kapitole ministerstva
hospodárstva,
h) § 5 písm. i) sa rozpoètujú v kapitole ministerstva
hospodárstva, ak ide o zabezpeèenie ochrany výrobných energetických zdrojov, prvkov distribuènej
sústavy energetiky a plynárenstva a zdrojov zásob
pohonných hmôt a ropy,
i) § 5 písm. m) sa rozpoètujú v kapitole Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny), ak odsek 4 neustanovuje inak.
(6) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Sociálnu poisovòu sa rozpoètujú v kapitole ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny.
(7) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre tátnu pok23
24
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ladnicu sa rozpoètujú v kapitole Ministerstva financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií).
(8) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu urèené na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. n), o) a p) sa rozpoètujú v kapitole Správy tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ïalej len
správa tátnych hmotných rezerv).
(9) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu urèené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. a) súvisiace so pecifickým programom jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie sa
rozpoètujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak
ide o udriavanie programových prostriedkov a metodických pokynov, ktoré sa má vykona jednotne v rámci
programových prostriedkov a metodických pokynov pri
vetkých subjektoch hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 4 ods. 1, inak sa rozpoètujú v kapitole jednotlivých
subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústredným orgánom. Udriavanie technických prostriedkov
sa rozpoètuje v kapitole subjektu hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. a). Ústredné orgány môu
z vlastnej kapitoly rozpoètova nákup a vývoj vlastného
programového prostriedku, prièom tento nie je pecifickým aplikaèným programom jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
(10) Prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie
výdavkov na hospodársku mobilizáciu urèené na udriavanie programových prostriedkov a metodických pokynov súvisiace s prípravou na vykonávanie opatrenia
hospodárskej mobilizácie sa rozpoètujú v kapitole
a) ministerstva hospodárstva, ak súvisia s prípravou
a zabezpeèením uplatòovania mimoriadnych regulaèných opatrení pri predaji ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov pod¾a § 3
písm. h),
b) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), ak súvisia s produkciou po¾nohospodárskych a potravinárskych
komodít alebo s dodávkami ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov a sluieb pod¾a
§ 3 písm. g),
c) ministerstva vnútra, ak súvisia s èinnosou obvodných
úradov, Policajného zboru, elezniènej polície, Hasièského a záchranného zboru a ministerstva vnútra.
(11) Prostriedky tátneho rozpoètu urèené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5,
ktoré sa bude vykonáva v období krízovej situácie, sa
rozpoètujú pod¾a osobitných predpisov.24)
§7
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1) Subjekt hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) vykonáva v stave bezpeènosti niektoré z opat-

) § 6 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 199/2007 Z. z.
) Èl. 6 ods. 2 písm. h) ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.
§ 11 zákona è. 387/2002 Z. z. v znení zákona è. 335/2007 Z. z.
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rení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), d), e),
f), g), h), i), j), l), m), n), q), s), aa), ab) alebo písm. ac),
ktoré mu uznesením uloí vláda Slovenskej republiky
(ïalej len vláda) pod¾a § 8.
(2) V stave bezpeènosti vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie pod¾a
a) § 4 ods. 1 písm. b) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), e), q) a s),
b) § 4 ods. 1 písm. c) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), e), f), q) a s),
c) § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu v rozsahu urèenom
v rozhodnutí opatrenia hospodárskej mobilizácie
pod¾a § 5 písm. a), d), e), g), h), i), j), l), m), n), q), s),
aa), ab) alebo písm. ac),
d) § 4 ods. 1 písm. e) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), l), q) a s),
e) § 4 ods. 1 písm. f) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), q) a s),
f) § 4 ods. 1 písm. g) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), m), q) a s),
g) § 4 ods. 1 písm. h) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), l), q) a s),
h) § 4 ods. 1 písm. i) opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), q) a s).
(3) Subjekt hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti a pod¾a uznesenia vlády, prijatého v súlade s osobitným predpisom,21) vykonáva v stave bezpeènosti aj opatrenie hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 5 písm. y).
(4) V èase núdzového stavu alebo výnimoèného stavu
môe vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadi na celom území alebo na èasti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5, ktoré sa vykonávajú u v stave bezpeènosti, aj
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 5 písm. b), c), h), k), o), p), r), t), v) a § 5 písm. e) na úèely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulaèných
opatrení.
(5) V èase núdzového stavu alebo výnimoèného stavu
môe obvodný úrad z vlastného podnetu nariadi vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. e) na úèely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulaèných opatrení a opatrenia hospodárskej
mobilizácie pod¾a § 5 písm. r) a t) vo svojom územnom
obvode a odporuèi správe tátnych hmotných rezerv
plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. o). Môe tie môe nariadi vo svojom územnom
obvode aj vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. b) na úèely zabezpeèenia vykonávania sluieb potrebných na zmiernenie následkov krízovej situácie.
(6) Opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave bezpeènosti a v období krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu alebo výnimoèného stavu bez toho, aby vláda tieto opatrenia
nariadila. V èase núdzového stavu alebo výnimoèného
stavu môe vláda na návrh ministerstva hospodárstva
25
26
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nariadi aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. g), i), j), m), y), aa), ab) alebo
písm. ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich vykonávajú v núdzovom stave a výnimoènom stave tak ako v stave bezpeènosti.
(7) V èase vojny alebo vojnového stavu môe vláda
nariadi na celom území alebo na èasti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení pod¾a odsekov 4 a 6, aj
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. u), x) alebo písm. z); obvodný úrad môe
nariadi vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu a za podmienok pod¾a odsekov 4 a 6.
(8) Urèený subjekt pod¾a § 4 ods. 1 písm. d), ktorému bolo vydané rozhodnutie v stave bezpeènosti, vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a odsekov 4 a 7 v rozsahu urèenom v rozhodnutí a po vydaní
príkazu ústredným orgánom alebo vyím územným
celkom, ktorý mu v stave bezpeènosti vydal rozhodnutie. V príkaze sa spresní vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú v období krízovej situácie.
(9) Subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. a) musí vypracova krízový plán hospodárskej
mobilizácie. Obec ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie
pod¾a § 5 písm. a) vedie len súbor informácií vedených
v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo
v inom vlastnom programovom prostriedku pod¾a pokynov ministerstva hospodárstva. Vybrané urèené
subjekty pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) spracovávajú za svoju
oblas plán ochrany ivotne dôleitých zdrojov, ktorý je
súèasou ich krízového plánu hospodárskej mobilizácie.
(10) Subjekt hospodárskej mobilizácie získava, spracováva a uchováva osobné údaje25) zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na
úèely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu
hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimoèného stavu, vojnového stavu a vypovedaní
vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloenia pracovnej povinnosti,
vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo
prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre
územnú vojenskú správu na úèely ich oslobodenia od
mimoriadnej sluby26) urèené na zaistenie bezpeènosti
Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky a vedené v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku
v rozsahu
a) meno, priezvisko a akademický titul,
b) miesto a dátum narodenia,
c) rodné èíslo,
d) adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e) pohlavie,
f) tátna príslunos,

) § 2 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
) § 17 ods. 3 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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g) rodinný stav,
h) dosiahnuté vzdelanie,
i) profesijné zamestnanie fyzickej osoby,
j) telefónne èíslo pevnej linky, telefónne èíslo mobilného zariadenia, faxové èíslo alebo e-mailová adresa
na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je zastihnute¾ný
cez pracovný èas aj mimo neho,
k) údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním,
ako je pracovné zaradenie, osobné èíslo pridelené
v rámci zamestnávate¾a, vodièský preukaz, osvedèenie Národného bezpeènostného úradu, vojenské zaradenie.

(17) Ministerstvo zdravotníctva a vyí územný celok
vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. g) tak, aby bolo
zabezpeèené poskytovanie zdravotnej starostlivosti
poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti a realizovanie
opatrenia v oblasti verejného zdravotníctva.

(11) Subjekt hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 písm. a) na úèel plnenia opatrení hospodárskej
mobilizácie uzatvára zmluvy na dodávky nevyhnutné
na preitie obyvate¾stva a na zabezpeèenie èinnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov,
spravodajských a informaèných sluieb a záchranných
zloiek v období krízovej situácie, alebo majú priamy
vzah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie, vykonávajú sa v stave bezpeènosti a sú urèené na zabezpeèenie ochrany základných záujmov Slovenskej republiky.27)

Vláda na návrh ministerstva hospodárstva
a) urèuje alebo zruuje ústredné orgány ako subjekty
hospodárskej mobilizácie a urèuje im aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b) vydáva nariadenia vlády na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7 ods. 4 a 7 a o financovaní
opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; nariadenie vlády o vykonaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa bezodkladne vyhlasuje v tlaèi a vo
vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a uverejòuje sa
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,29)
c) vydáva súhlas na predaj alebo likvidáciu majetku
pod¾a § 37 ods. 3 a 4.

(12) Subjekt hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 písm. c) a d) na zabezpeèenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 spracováva
údaje v pecifickom aplikaènom programe jednotného
informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo
v inom vlastnom programovom prostriedku. Ostatné
subjekty hospodárskej mobilizácie spracovávajú údaje
na zabezpeèenie vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie pod¾a § 5 v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie.
(13) Ministerstvo dopravy, vyí územný celok a obec
vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. h) tak, aby bolo
zabezpeèené plnenie úloh v rozsahu a pod¾a priorít,
ktoré vláda nariadi pod¾a odsekov 4 a 7.
(14) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
a vyí územný celok vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. m) tak, aby bolo zabezpeèené rieenie krízovej situácie fyzických osôb, rodiny alebo komunity poskytovaním sociálnych sluieb.
(15) Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo kolstva), vyí územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. u) tak, aby bola zabezpeèená
výchova a vzdelávanie v kolách a v kolských zariadeniach v sústave kôl a kolských zariadení.28)
(16) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo kultúry), vyí územný celok a obec
vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. x).
27

DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOS TÁTNYCH ORGÁNOV
§8
Vláda

§9
Ústredné orgány urèené vládou ako
subjekty hospodárskej mobilizácie
(1) Ústredné orgány urèené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
a) kontrolujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,2)
b) rozhodnutím16) alebo v období krízovej situácie príkazom vedúceho ústredného orgánu
1. urèujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti2) pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) vrátane
rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
2. menia urèeným subjektom rozsah vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
3. zruujú urèené subjekty vo svojej pôsobnosti2)
vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
c) poskytujú informácie o stave vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie ministerstvu hospodárstva na základe iadosti v urèenej lehote,
d) metodicky usmeròujú a koordinujú vykonávanie
opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi
hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
e) spracovávajú a aktualizujú informácie v pecifickom
aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a § 39 ods. 7,
f) navrhujú ministerstvu hospodárstva vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7 ods. 4
a 7 v období krízovej situácie a ich rozsah,

) § 1 ods. 2 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
29
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
28
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g) vykonávajú správu majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie,
h) predkladajú ministerstvu hospodárstva návrh na
predaj alebo likvidáciu majetku tátu urèeného na
úèely hospodárskej mobilizácie pod¾a § 37 ods. 3 a 4,
i) koordinujú s ministerstvom hospodárstva prípravu
truktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu,
j) navrhujú ministerstvu hospodárstva nariadenie mimoriadneho regulaèného opatrenia,
k) koordinujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo
svojej pôsobnosti, ktorým bolo pod¾a osobitného
predpisu21) vládou stanovené plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. y),
l) urèujú subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti obsah a rozsah informácií, ktoré sú
povinné poskytova obci v období krízovej situácie
pod¾a § 19 ods. 7 písm. f),
m) informujú obvodné úrady v sídle kraja o urèených
právnických osobách a fyzických osobách-podnikate¾och
vo svojej pôsobnosti za subjekt hospodárskej mobilizácie písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu
v období krízovej situácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d)
druhého bodu,
n) spresòujú písomným pokynom subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti spôsob
spracovania a aktualizácie údajov sledovaných
v pecifickom aplikaènom programe jednotného
informaèného systému hospodárskej mobilizácie
alebo v inom vlastnom pridelenom programovom
prostriedku.
o) metodicky usmeròujú a koordinujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti pri spracovaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie pod¾a pokynov ministerstva hospodárstva,
p) urèujú prístupové práva pouívate¾om zo subjektov
hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti a za
seba v rámci pecifického aplikaèného programu
jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie alebo iného vlastného prideleného programového prostriedku.
(2) Pri vykonávaní kontroly opatrení hospodárskej
mobilizácie sa vzahy medzi zamestnancami ústredných orgánov pod¾a odseku 1 písm. a) a subjektmi hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 podliehajúcimi tejto
kontrole primerane spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.30)
§ 10
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a) predkladá vláde návrhy na urèenie alebo zruenie
subjektov hospodárskej mobilizácie spomedzi ústredných orgánov a návrhy na urèenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
b) predkladá vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7 ods. 4 a 7 v období
krízovej situácie,
30
31
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c) predkladá vláde návrh na predaj alebo likvidáciu
majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie pod¾a § 37 ods. 3 a 4,
d) poaduje od Rozhlasu a televízie Slovenska poskytnutie vysielacieho èasu na informovanie verejnosti
o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na rieenie krízovej situácie,
e) vydáva odberné oprávnenia a vedie ich centrálnu
evidenciu,
f) koordinuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie
pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) prípravu truktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu pod¾a § 9 ods. 1 písm. i),
g) rozhoduje o odvolaní
1. obce proti rozhodnutiu obvodného úradu o zriadení výdajne odberných oprávnení pod¾a § 16
ods. 1 písm. b),
2. proti rozhodnutiu obvodného úradu pod¾a § 16
ods. 3 písm. e),
3. proti rozhodnutiu subjektu hospodárskej mobilizácie pod¾a § 22 ods. 3,
4. proti rozhodnutiu vyieho územného celku pod¾a § 31 ods. 3 a proti rozhodnutiu obvodného
úradu pod¾a § 31 ods. 4,
5. proti rozhodnutiu obvodného úradu pod¾a § 32 ods. 2,
h) koordinuje spracovanie krízového plánu hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie,
i) metodicky koordinuje a usmeròuje Rozhlas a televíziu Slovenska, Národnú banku Slovenska a vyí
územný celok pri spracovaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie,
j) urèuje prístupové práva pouívate¾om z obcí v rámci
pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 11
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany
a) uplatòuje poiadavky ozbrojených síl na dopåòanie
strát a spotreby v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu alebo núdzového stavu na subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b) uplatòuje poiadavky na uchovanie výrobných
schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c) pri uplatòovaní poiadaviek pod¾a písmen a) a b) postupuje pod¾a osobitného predpisu,31)
d) v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpeèenia
v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú urèené za
subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom
obrany.
§ 12
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
a) uplatòuje poiadavky Policajného zboru, elezniènej polície, Hasièského a záchranného zboru a Hor-

) § 8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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skej záchrannej sluby na dopåòanie strát a spotreby v období krízovej situácie v subjektoch
hospodárskej mobilizácie,
b) uplatòuje poiadavky na uchovanie výrobných
schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c) koordinuje èinnos miestnych orgánov tátnej správy a jej prostredníctvom aj obcí na úseku hospodárskej mobilizácie,
d) pri uplatòovaní poiadaviek pod¾a písmen a) a b) postupuje pod¾a osobitného predpisu,31)
e) v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpeèenia
v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú urèené za
subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom
vnútra pod¾a § 4 ods. 1 písm. d),
f) koordinuje s obvodnými úradmi v sídle kraja prípravu truktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku
mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu pod¾a
§ 16 ods. 4 písm. f),
g) koordinuje a kontroluje obvodné úrady pri hospodárení s prostriedkami tátneho rozpoètu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu,
h) urèuje prístupové práva pouívate¾om z obvodných
úradov v rámci pecifického aplikaèného programu
jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie.
§ 13
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a) vytvára z poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti32)
sie subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojej
pôsobnosti na zabezpeèenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvate¾om, ozbrojeným silám,
ozbrojeným bezpeènostným zborom a záchranným
zlokám a vyèleòuje nemocnièné lôka na základe
ich poiadaviek v období krízovej situácie,
b) koordinuje s ministerstvom obrany, ministerstvom
vnútra, vyími územnými celkami a ministerstvom
hospodárstva prípravu siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti,
c) uplatòuje poiadavky na uchovanie výrobných
schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
ktoré svojimi výrobkami a slubami zabezpeèujú
èinnos poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti zaradených medzi subjekty hospodárskej mobilizácie,
d) koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpeèenia s urèenými subjektmi pod¾a § 4 ods. 1 písm. d),
ktoré boli urèené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom
obrany alebo ministerstvom vnútra,
e) riadi a koordinuje èinnos samostatných odborov
krízového riadenia zdravotníctva krajov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. d), g), o), r) a s) a koordinuje èinnos vyích
územných celkov v oblasti organizácie zdravotníckeho zabezpeèenia,
32
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f) riadi a koordinuje èinnos zdravotných poisovní33)
pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia
v období krízovej situácie,
g) postupuje pri uplatòovaní poiadaviek pod¾a písmena c) v súlade s osobitným predpisom,31)
h) zabezpeèuje prostredníctvom subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré zodpovedajú za organizáciu
zdravotníckeho zabezpeèenia, informovanie obvodných úradov o poètoch chorých alebo màtvych obyvate¾ov v príèinnej súvislosti s pandémiou v období
krízovej situácie.
§ 14
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií
a) uplatòuje písomne voèi Národnej banke Slovenska
poiadavky na poskytovanie vybraných hotovostných bankových sluieb pre potreby èinnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov, informaèných a spravodajských sluieb a Hasièského
a záchranného zboru v období krízovej situácie,
b) uplatòuje písomne voèi tátnej pokladnici poiadavky na vykonávanie platobného styku a vedenia úètov
pre potreby klientov tátnej pokladnice v období krízovej situácie.
§ 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktivizuje èinnos Centra sústredeného sociálneho zabezpeèenia v období krízovej situácie.
§ 16
Obvodný úrad
(1) Obvodný úrad vo svojom územnom obvode
a) vedie evidenciu prostredníctvom pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie
1. právnických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov
na území obvodu, ktoré sú urèené ako subjekty
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d)
prvého bodu,
2. právnických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov
na území obvodu, ktoré môu by urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1
písm. d) druhého bodu,
3. fyzických osôb, ktorým môe by uloená pracovná povinnos,
4. právnických osôb, fyzických osôb-podnikate¾ov
a fyzických osôb, ktorým mono uloi vecné plnenie a o vecných prostriedkoch, ktoré mono poui na vecné plnenie pod¾a § 5 písm. t),
5. odberných oprávnení,
b) rozhoduje o povinnosti obce zriadi výdajòu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu,

) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
33
) § 19 písm. c) zákona è. 575/2001 Z. z. v znení zákona è. 78/2005 Z. z.
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c) riadi, koordinuje a kontroluje èinnos obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. e), f), r) alebo písm. t),
d) koná vo veciach správnych deliktov pod¾a § 31 ods. 4
a 6 a vo veciach priestupkov pod¾a § 32 ods. 2,
e) uplatòuje na obvodnom úrade v sídle kraja poiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode
obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. e), r)
alebo písm. t),
f) informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho iados, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom pecifického aplikaèného programu jednotného
informaèného systému hospodárskej mobilizácie
1. o
právnických
osobách
alebo
fyzických
osobách-podnikate¾och, ktoré môu by príkazom urèené za subjekt hospodárskej mobilizácie,
a vybraných fyzických osobách; príkazom obvodného úradu im môe by nariadené vykonáva
opatrenie hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. e), r) alebo písm. t),
2. o právnických osobách, fyzických osobách-podnikate¾och a fyzických osobách, ktorým mono uloi vecné plnenie a o vecných prostriedkoch nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré mono
poui na vecné plnenie pod¾a § 5 písm. t),
g) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 39 ods. 7,
h) pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie
spolupracuje s obcami, Sociálnou poisovòou, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi tátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode.
(2) Evidencia
právnických
osôb,
fyzických
osôb-podnikate¾ov a fyzických osôb pod¾a odseku 1
písm. a) prvého a tvrtého bodu obsahuje
a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej
sídlo, identifikaèné èíslo a predmet èinnosti,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikate¾a, jej
identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, predmet
a miesto jej podnikania,
c) údaje pod¾a § 7 ods. 10, ak ide o fyzickú osobu.
(3) Obvodný úrad v období krízovej situácie
a) dáva podnet obvodnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. e), r) alebo písm. t),
b) po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie na území obvodu pod¾a § 7 ods. 4 a 7 vyaduje od Sociálnej poisovne poskytnutie údajov
pod¾a odseku 2 písm. c) o poistencoch z evidencie
poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny poskytnutie údajov o uchádzaèoch o zamestnanie z evidencie uchádzaèov o zamestnanie
pod¾a profesie na úèel monosti uloenia pracovnej
povinnosti,
34
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c) príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti34)
1. urèuje subjekty hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
2. mení urèeným subjektom rozsah vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
3. zruuje urèené subjekty vrátane vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
d) po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie pod¾a § 7 ods. 4 a 7 vydáva alebo zruuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej
osobe, fyzickej osobe-podnikate¾ovi a fyzickej osobe
na vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej
osobe a fyzickej osobe-podnikate¾ovi na opatrenie
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. b) v oblasti
poskytovania sluieb; v písomnom príkaze urèí aj
rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
e) rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej
povinnosti na základe jej písomnej iadosti,
f) organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam
po nariadení mimoriadnych regulaèných opatrení,
g) informuje obvodný úrad v sídle kraja o
1. právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikate¾och, ktoré príkazom urèil za subjekt hospodárskej mobilizácie a urèil im vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. b), e), r) alebo písm. t),
2. fyzických osobách, ktorým príkazom nariadil vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie vecné plnenie a o vecných prostriedkoch, nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré mono poui na
vecné plnenie,
3. fyzických osobách evidovaných na území obvodu,
ktorým bola uloená pracovná povinnos alebo
ktorým mono uloi pracovnú povinnos,
4. poète vydaných odberných oprávnení,
5. stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít na území obvodu z údajov vyiadaných od obcí
v územnom obvode,
h) na základe poiadavky urèeného subjektu zabezpeèuje doplnenie ¾udských zdrojov a vecných prostriedkov na úèel plnenia konkrétneho opatrenia
hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva urèený
subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ¾udských zdrojov zabezpeèuje v spolupráci
s obcami.
(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem èinností pod¾a
odsekov 1 a 3
a) riadi, koordinuje a kontroluje èinnos obvodných
úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. a), b), e),
q), r), s) alebo písm. t),
b) uplatòuje poiadavky obvodných úradov v územnom obvode kraja, obcí a vyieho územného celku
na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
na vecne prísluných ústredných orgánoch,

) § 4 zákona è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.

Strana 1304

Zbierka zákonov è. 179/2011

c) informuje ministerstvo hospodárstva v období krízovej situácie o vydaní nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. b), e),
r) alebo písm. t) v územnom obvode kraja,
d) informuje v období krízovej situácie ústredné orgány, ktoré sú urèené za subjekt hospodárskej mobilizácie, na ich iados o vecných prostriedkoch, ktoré
mono poui na vecné plnenie pod¾a § 5 písm. t),
nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja pod¾a
odseku 3 písm. g) druhého bodu a o právnických
osobách a fyzických osobách-podnikate¾och evidovaných v územnom obvode kraja, ktoré môu by
urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
e) vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje
o nich ministerstvu hospodárstva na jeho iados informáciu,
f) koordinuje s ministerstvom vnútra prípravu truktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu,
g) urèuje alebo zruuje príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti34) subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode;
v príkaze urèuje, mení alebo ruí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
h) koordinuje v obvodných úradoch v územnom obvode
kraja evidenciu
1. právnických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov
na území obvodu, ktoré sú urèené ako subjekty
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d)
prvého bodu a navrhnuté na zaradenie do evidencie ústrednému orgánu,
2. právnických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov
na území obvodu, ktoré môu by urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1
písm. d) druhého bodu,
3. fyzických osôb, ktorým môe by uloená pracovná povinnos,
4. právnických osôb, fyzických osôb-podnikate¾ov
a fyzických osôb, ktorým mono uloi vecné plnenie na území obvodu a o vecných prostriedkoch
na území obvodu, ktoré mono poui na vecné plnenie,
5. odberných oprávnení a ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulaèných opatrení,
6. stavu hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v období krízovej situácie; túto informáciu
predkladá na iados ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
i) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 39 ods. 7 a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s obvodnými úradmi v územnom obvode
kraja a s ministerstvom vnútra.
(5) Obvodný úrad v sídle kraja pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyím
územným celkom, ústrednými orgánmi, ostatnými
miestnymi orgánmi tátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie v územnom obvode kraja.
35
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TRETIA HLAVA
PÔSOBNOS ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§ 17
Vyí územný celok
(1) Opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5
písm. h), m), u) a x) vykonáva vyí územný celok pod¾a
§ 7 ods. 4 a 7 ako prenesený výkon tátnej správy.
(2) Vyí územný celok
a) vykonáva v období krízovej situácie pod¾a § 7 ods. 4 a
7 opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5
písm. h), m), u) a x) a spolupracuje s ústrednými orgánmi a s obcami na území vyieho územného celku,
b) spolupracuje v období krízovej situácie pri vykonávaní
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. h),
m), u) a x) s obvodným úradom v sídle kraja pri uplatòovaní poiadaviek na ústredných orgánoch,
c) rozhodnutím16) alebo v období krízovej situácie príkazom predsedu vyieho územného celku
1. urèuje subjekty hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
2. mení urèeným subjektom rozsah vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
3. zruuje urèené subjekty vrátane vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7,
d) vedie evidenciu údajov pod¾a § 7 ods. 10 o právnických osobách a fyzických osobách-podnikate¾och
urèených ako subjekt hospodárskej mobilizácie
pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) vyím územným celkom
a na vyiadanie obvodného úradu v sídle kraja ho informuje o týchto osobách,
e) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vyím územným celkom v pecifickom aplikaènom
programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a § 39 ods. 7,
f) metodicky usmeròuje a koordinuje vykonávanie
opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi
hospodárskej mobilizácie, ktoré urèil,
g) kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a o vykonaných opatreniach poskytuje ministerstvu hospodárstva informácie na jeho iados,
(3) Vyí územný celok pri vydávaní rozhodnutia
pod¾a odseku 2 písm. c) prizýva okrem dotknutého
subjektu ako ïalích úèastníkov správneho konania
ministerstvo hospodárstva a ïalie ústredné orgány,
ktoré urèuje vláda za subjekty hospodárskej mobilizácie a pod¾a urèeného rozsahu koordinujú vykonávanie
opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. h),
m), u) alebo písm. x).
(4) Vyí územný celok
a) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri
tvorbe siete zdravotníckych zariadení, ktoré ministerstvo zdravotníctva urèilo za subjekty hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) a ktorým
povolenie na prevádzkovanie35) vydal vyí územný
celok,

) § 11 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona è. 282/2006 Z. z.
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b) informuje ministerstvo zdravotníctva o pripravovaných zmenách v rozhodnutiach na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení zaradených
do siete subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu
zdravotníctva v èase do ich vydania a nadobudnutia
právoplatnosti.
(5) Vyí územný celok poskytuje ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o poètoch a rozmiestnení jednotlivých typov sociálnych zariadení, o poète
osôb v nich umiestnených, o ich maximálnych kapacitách, o poète osôb postihnutých krízovou situáciou,
o predkladaných finanèných nákladoch potrebných na
rieenie krízovej situácie. Tieto údaje poskytuje na základe vyiadania ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny alebo priebene prostredníctvom pecifického
aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie, prièom pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisovòou.
(6) Vyí územný celok urèí do Centra sústredného
sociálneho zabezpeèenia po jeho aktivizácii zamestnancov sociálnych sluieb.
(7) Vyí územný celok poskytuje ministerstvu
kolstva údaje o poètoch a rozmiestnení jednotlivých
druhov a typov kôl a kolských zariadení, o poètoch
iakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkoch kôl a kolských zariadení, o ubytovacích a vyvarovacích kapacitách týchto kôl a kolských zariadení,
o predpokladaných finanèných nákladoch potrebných
na rieenie krízovej situácie v kolách a kolských zariadeniach a ïalie údaje urèené ministerstvom kolstva. Tieto údaje poskytuje na základe vyiadania ministerstva kolstva alebo priebene prostredníctvom
pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie, prièom
pri ich spracovaní a aktualizácii spolupracuje s ministerstvom kolstva a subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva kolstva.
(8) Vyí územný celok spolupracuje pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie s obvodným úradom v sídle kraja.
(9) Vyí územný celok spracováva krízový plán
hospodárskej mobilizácie pod¾a pokynov ministerstva
hospodárstva a metodicky usmeròuje a koordinuje
subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti pri spracovaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie.
(10) Vyí územný celok urèuje prístupové práva pouívate¾om za seba a za subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré urèil ako subjekty hospodárskej mobilizácie
v rámci pecifického aplikaèného programu jednotného
informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 18
Obec
(1) Obec vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu pôsobnosti pod¾a tohto zákona ako prenesený výkon tátnej správy.
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(2) Obec
a) uplatòuje poiadavky na nariadenie vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie na obvodnom
úrade,
b) zriaïuje výdajne odberných oprávnení pod¾a rozhodnutia obvodného úradu a vytvára materiálne
a organizaèné podmienky na ich èinnos po vyhlásení mimoriadnych regulaèných opatrení; túto èinnos vykonáva ako prenesený výkon tátnej správy,
c) uplatòuje poiadavky na odberné oprávnenia na obvodnom úrade.
d) poskytuje obvodnému úradu informáciu prostredníctvom pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo na jeho iados aj prostredníctvom iného
vlastného programového prostriedku o
1. právnických osobách a fyzických osobách-podnikate¾och na území obce, ktoré môu by urèené
ako subjekty hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 písm. d) druhého bodu,
2. fyzických osobách, ktorým môe by uloená pracovná povinnos,
3. právnických osobách, fyzických osobách-podnikate¾och a fyzických osobách, ktorým mono uloi vecné plnenie, a o vecných prostriedkoch, ktoré
mono poui na vecné plnenie pod¾a § 5 písm. t),
4. vykonaných opatreniach na úèel vykonávania
opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. e).
(3) V období krízovej situácie obec
a) vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), u) a x) pod¾a § 7 ods. 4 a 7 ako
prenesený výkon tátnej správy,
b) poskytuje obvodnému úradu prostredníctvom pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo
na základe iadosti aj prostredníctvom iného vlastného programového prostriedku okrem informácií
uvedených v odseku 2 písm. d)
1. informácie potrebné na vykonávanie opatrení
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. e), r)
alebo písm. t),
2. informácie o stave vydaných odberných oprávnení, ktoré boli distribuované do konkrétnych výdajní odberných oprávnení po nariadení mimoriadnych regulaèných opatrení,
3. sumár o inventarizácii a stave hospodárskych
zvierat a rastlinných komodít v územnom obvode
obce z údajov vyiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka právnických
osôb, ktoré nie sú subjektmi hospodárskej mobilizácie,
a
fyzických
osôb
a
fyzických
osôb-podnikate¾ov vlastniacich hospodárske
zvieratá alebo pestujúcich rastlinné komodity,
c) poaduje od fyzických osôb alebo fyzických
osôb-podnikate¾ov a právnických osôb vlastniacich
hospodárske zvieratá alebo pestujúcich rastlinné
komodity v územnom obvode obce poskytnutie informácie o stave a inventarizácii hospodárskych
zvierat a rastlinných komodít,
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d) pri nedostatku pitnej vody zabezpeèuje zásobovanie
pitnou vodou, v rámci ktorého urèuje pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou miesta distribúcie
pitnej vody.
(4) Obec spracováva a aktualizuje informácie potrebné
na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a § 39 ods. 7.
(5) Obec pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s ministerstvom hospodárstva,
vyím územným celkom a obvodným úradom, v ktorého územnom obvode sa nachádza, a inými subjektmi
hospodárskej mobilizácie.
(6) Obec vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti poskytuje ministerstvu kolstva údaje o poètoch a rozmiestnení jednotlivých druhov a typov kôl a kolských zariadení,
o
poètoch
iakov,
pedagogických
a nepedagogických pracovníkoch kôl a kolských zariadení, o ubytovacích a vyvarovacích kapacitách týchto kôl a kolských zariadení, o predpokladaných finanèných nákladoch potrebných na rieenie krízovej
situácie v kolách a kolských zariadeniach a ïalie
údaje urèené ministerstvom kolstva. Tieto údaje poskytuje na základe vyiadania ministerstva kolstva
alebo priebene prostredníctvom pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie, prièom pri ich spracovaní
a aktualizácii spolupracuje s ministerstvom kolstva
a subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva kolstva.
(7) Obec poskytne bezodplatne po aktivizácii Centra
sústredeného sociálneho zabezpeèenia priestor na jeho
èinnos.
TVRTÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI URÈENÉHO
SUBJEKTU, PODNIKATE¼OV A INÝCH
PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 19
Práva a povinnosti urèeného subjektu
(1) Urèený subjekt je pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie oprávnený
a) písomne iada prísluný obvodný úrad o oslobodenie svojich zamestnancov od uloenej pracovnej povinnosti,
b) uplatòova náhradu za obmedzenie vlastníckeho
práva alebo uívacieho práva pri vecnom plnení a za
plnenie pracovnej povinnosti.
c) poadova od obvodného úradu zabezpeèenie doplnenia ¾udských zdrojov a vecných prostriedkov na
úèel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej
mobilizácie, ktoré vykonáva na základe rozhodnutia
alebo príkazu.
(2) Vecné plnenie alebo pracovná povinnos sa nevzahuje na urèený subjekt, ktorý plní v období krízovej
36
37
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situácie konkrétne opatrenia hospodárskej mobilizácie
na základe rozhodnutia alebo príkazu, alebo ak je predpoklad, e v období krízovej situácie po nariadení pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia mu bude do
piatich dní nariadené plnenie opatrení hospodárskej
mobilizácie pod¾a § 7 ods. 8. Pracovnú povinnos mono uloi zamestnancovi urèeného subjektu príkazom,
ak tento nevykonáva prácu na pracovnom mieste, ktoré je pracovným miestom v organizaènej truktúre urèeného subjektu v období krízovej situácie na zabezpeèenie plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej
mobilizácie.
(3) Na zamestnanca urèeného subjektu, ktorý v období krízovej situácie vykonáva prácu na pracovnom
mieste, ktoré je pracovným miestom v organizaènej
truktúre urèeného subjektu na zabezpeèenie plnenia
konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, sa
v potrebnom rozsahu vzahujú ustanovenia § 22 ods. 4
písm. a) a b) a § 27.
(4) Urèený subjekt je na základe rozhodnutia povinný spracováva a aktualizova informácie potrebné na
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom
programovom prostriedku pridelenom alebo odporúèanom ústredným orgánom alebo vyím územným celkom, ktorý ho urèil ako subjekt hospodárskej mobilizácie.
(5) Urèený subjekt je povinný na iados ústredného
orgánu, obvodného úradu alebo obce poskytnú doplòujúce údaje a informácie nevyhnutné na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré nie sú spracované
v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
(6) Urèený subjekt je povinný v stave bezpeènosti
a) vies evidenciu o vetkých vecných prostriedkoch,
ktoré môu by v období krízovej situácie pouité na
úèely vecného plnenia,
b) spracova krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie a aktualizova ho pod¾a pokynov ústredného orgánu alebo vyieho územného celku.
(7) Urèený subjekt je povinný v období krízovej situácie
a) podriadi sa vecnému plneniu na základe príkazu
obvodného úradu,
b) dodriava regulaèné opatrenia36) spotreby elektriny
a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov,37)
c) dodriava mimoriadne regulaèné opatrenia,
d) podriadi sa pracovnej povinnosti na základe príkazu obvodného úradu,
e) plni opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré mu
boli uloené rozhodnutím a spresnené príkazom
pod¾a § 4 ods. 1 písm. d),
f) poskytnú na poiadanie obce alebo ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka informácie
o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a inventarizácii rastlinných komodít nachádzajúcich sa
v území obce, ak plní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. k).

) § 14 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 6 zákona è. 170/2001 Z. z. v znení zákona è. 240/2006 Z. z.
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(8) Urèenému subjektu, ktorému bola nariadená pracovná povinnos alebo vecné plnenie pod¾a osobitného
predpisu,38) nemono uloi tieto povinnosti pod¾a tohto zákona.
§ 20
Povinnosti podnikate¾ov a iných právnických
osôb, ktoré nie sú urèeným subjektom
(1) Podnikate¾ a iná právnická osoba, ktorá nie je urèeným subjektom, je v období krízovej situácie povinná
a) podriadi sa vecnému plneniu na základe príkazu
obvodného úradu,
b) dodriava regulaèné opatrenia36) spotreby elektriny
a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov,37)
c) dodriava mimoriadne regulaèné opatrenia,
d) poskytnú na základe vyiadania obce informácie
o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat
a rastlinných komodít.
(2) Podnikate¾ a iná právnická osoba, ktorá nie je urèeným subjektom, je povinná plni a dodriava povinnosti pod¾a odseku 1, ak súvisia s plnením opatrenia
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. c), e), k) alebo
písm. t) a tieto boli nariadené pod¾a § 7 ods. 4 a 7.
(3) Podnikate¾ovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je
urèeným subjektom, ktorej bolo nariadené vecné plnenie pod¾a osobitného predpisu,38) nemono uloi túto
povinnos pod¾a tohto zákona.
(4) Podnikate¾ a iná právnická osoba, ktorá nie je urèeným subjektom, je v stave bezpeènosti povinná poskytnú na základe iadosti obvodného úradu alebo
obce informácie, ktoré súvisia s vecným plnením. Ide
o informácie, ktoré súvisia s poskytnutím vecného
prostriedku typu cestné vozidlo alebo zvlátne vozidlo,
ako je jeho názov, oznaèenie, kategória, druh, typ karosérie, poèet, technický stav, rok výroby alebo vek, dislokácia, nadstavba a podvozok a k nim prislúchajúce
identifikaèné údaje, ako oznaèenie, druh pohonnej
hmoty a priemerná spotreba.
Práva a povinnosti fyzickej osoby
§ 21
V období krízovej situácie má fyzická osoba právo na
dodávku ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov v sortimente a mnostve potrebnom na
preitie. Toto právo si uplatòuje voèi obci, kde má adresu trvalého pobytu.
§ 22
(1) V období krízovej situácie je fyzická osoba povinná
a) dodriava regulaèné opatrenia36) spotreby elektriny
a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov,37)
b) podriadi sa organizácii zdravotníckeho zabezpeèenia a sociálneho zabezpeèenia,
38

c) podriadi sa pracovnej povinnosti na základe príkazu obvodného úradu,
d) podriadi sa vecnému plneniu na základe príkazu
obvodného úradu,
e) podriadi sa redukovanému výchovno-vzdelávaciemu procesu,
f) dodriava mimoriadne regulaèné opatrenia,
g) poskytnú na základe vyiadania obce súpis hospodárskych zvierat a inventarizáciu rastlinných komodít,
ktorých vlastníkom je fyzická osoba; lehotu na predloenie vyiadaných informácií urèí obec v iadosti.
(2) Fyzická osoba je povinná plni povinnosti pod¾a
odseku 1, ak súvisia s opatreniami hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. c), e), g), k), m), r), t) alebo
písm. u).
(3) Ustanovením odseku 1 písm. d) nie je dotknuté
právo fyzickej osoby na náhradu kody. Náhradu kody
uplatní pri subjekte hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.16)
(4) Fyzická osoba, ktorej bola uloená pracovná povinnos, je povinná
a) zotrva v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzahu, ak jej zamestnávate¾ plní
opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba
je vopred urèená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
b) vykonáva iný ako dohodnutý druh práce alebo na
inom mieste, ak jej zamestnávate¾ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred
urèená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
c) plni pracovnú povinnos na mieste a v rozsahu uloenom v príkaze, ak jej zamestnávate¾ neplní opatrenia
hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred
urèená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
(5) Pracovnú povinnos v období krízovej situácie nemono uloi
a) zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosou a obèanovi s akým zdravotným postihnutím,
b) fyzickej osobe mladej ako 18 rokov veku a starej,
ako je stanovený dôchodkový vek,39)
c) tehotnej ene, matke do konca deviateho mesiaca po
pôrode, dojèiacej ene a ene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa diea narodilo màtve, zomrelo
alebo ena sa oò nestará,
d) fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o diea mladie
ako 15 rokov veku,
e) fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o diea starie
ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav alebo je dlhodobo ako zdravotne
postihnuté a vyaduje mimoriadnu starostlivos,
f) fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará
o fyzickú osobu, ktorá je prevane alebo úplne bezvládna alebo je staria ako 70 rokov veku a nemôe
zabezpeèi starostlivos o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych sluieb, alebo fyzickej
osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,40)

) § 10 ods. 1 písm. f), i) a j), § 18 ods. 2 zákona è. 319/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 65 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 555/2007 Z. z.
40
) § 40 ods. 3 a 4 zákona è. 447/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39
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g) fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu slubu
alebo mimoriadnu slubu a fyzickej osobe, ktorá
dobrovo¾ne prevzala brannú povinnos,41)
h) fyzickej osobe oslobodenej od výkonu mimoriadnej
sluby pod¾a osobitného predpisu,42)
i) fyzickej osobe poívajúcej exteritorialitu pod¾a medzinárodného práva a osobe patriacej k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom,
k
orgánom
cudzích
tátov
alebo
k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom prísluných orgánov a nejde o obèanov Slovenskej republiky,
j) ostatným cudzincom v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo medzinárodného práva.
(6) Pracovnú povinnos v èase vojny a vojnového stavu nemono uloi fyzickej osobe vykonávajúcej alternatívnu slubu.43)
(7) Obvodný úrad písomným príkazom pracovnú povinnos zruí, ak fyzická osoba vykonáva pracovnú povinnos a územná vojenská správa ju povolala na výkon
mimoriadnej sluby alebo alternatívnej sluby.
(8) Fyzická osoba môe prevzia pracovnú povinnos
dobrovo¾ne s výnimkou fyzickej osoby pod¾a odseku 5
písm. a) a c) a fyzickej osoby mladej ako 18 rokov veku.
(9) Dôvod oslobodenia od pracovnej povinnosti z dôvodu telesnej alebo duevnej nespôsobilosti44) je potrebné preukáza úradným potvrdením lekára alebo
rozhodnutím prísluného tátneho orgánu.
(10) Povinnos podriadi sa vecnému plneniu pod¾a
odseku 1 písm. d) sa nevzahuje na fyzickú osobu,
u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výiva alebo výiva jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej
hospodárskeho zariadenia.
(11) Fyzickej osobe, ktorej boli nariadené pracovná povinnos alebo vecné plnenie pod¾a osobitného predpisu,38)
nemono uloi tieto povinnosti pod¾a tohto zákona.
(12) Fyzická osoba je v období krízovej situácie povinná poskytnú na základe iadosti obvodného úradu
alebo obce informácie, ktoré súvisia s vecným plnením
alebo pracovnou povinnosou v rozsahu pod¾a § 7
ods. 10 a § 20 ods. 4.
PIATA HLAVA
ÚLOHY ÏALÍCH SUBJEKTOV
HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
§ 23
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1. v devízovej oblasti45) vrátane ochrany devízových
rezerv,
2. na poskytovanie vybraných hotovostných bankových sluieb pre potreby zabezpeèenia èinnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných
zborov, informaèných a spravodajských sluieb
a Hasièského a záchranného zboru na základe písomnej zmluvy uzavretej s ministerstvom financií
a tátnou pokladnicou,
b) kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 39 ods. 7.
d) spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie
pod¾a pokynov ministerstva hospodárstva,
e) urèuje prístupové práva pouívate¾om za seba
v rámci pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 24
Rozhlas a televízia Slovenska
Rozhlas a televízia Slovenska
a) vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) bezodplatne,
b) koordinuje a kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c) poskytuje informácie o stave vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie na základe iadosti ministerstva hospodárstva,
d) vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) v období krízovej situácie pod¾a
§ 7 ods. 4 a 7,
e) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 39 ods. 7,
f) spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie
pod¾a pokynov ministerstva hospodárstva,
g) urèuje prístupové práva pouívate¾om za seba
v rámci pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 25

Národná banka Slovenska

Sociálna poisovòa

Národná banka Slovenska
a) pripravuje a vykonáva opatrenia v období krízovej situácie

Sociálna poisovòa
a) koordinuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny prípravu truktúry a rozsahu výdavkov na

41

)
)
43
)
44
)
45
)
42

§ 6 zákona è. 570/2005 Z. z. v znení zákona è. 518/2007 Z. z.
§ 17 zákona è. 570/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slube v èase vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
§ 186 Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 428/2004 Z. z.
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho
rozpoètu,
b) poskytuje informácie ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
c) vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia
hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. m) a § 7
ods. 6 v období krízovej situácie,
d) spolupracuje s obvodnými úradmi na vykonávaní
opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. r) a § 7 ods. 4 a 7 v období krízovej situácie,
e) poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisovne pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. m) ministerstvu vnútra, ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
iným subjektom hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c),
f) poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisovne na úèely nariadenia pracovnej povinnosti pri
vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. r) alebo písm. m) na iados obvodného
úradu,
g) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 39 ods. 7,
h) spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie
pod¾a pokynov ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny,
i) urèuje prístupové práva pouívate¾om za seba v rámci pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie,
j) urèí do Centra sústredeného sociálneho zabezpeèenia po jeho aktivizácii zamestnancov prísluných
poboèiek.
§ 26
tátna pokladnica
tátna pokladnica
a) spolupracuje s ministerstvom financií a Národnou
bankou Slovenska pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. l),
b) zabezpeèuje pod¾a písomných pokynov ministerstva
financií vykonávanie platobného styku a vedenie úètov pre potreby klientov tátnej pokladnice v období
krízovej situácie,
c) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 39 ods. 7,
d) spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie
pod¾a pokynov ministerstva financií,
e) urèuje prístupové práva pouívate¾om za seba
v rámci pecifického aplikaèného programu jednot46
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ného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
IESTA HLAVA
NÁHRADY
§ 27
Odmeòovanie za pracovnú povinnos
(1) Na výkon práce poèas pracovnej povinnosti a na
poskytovanie mzdy alebo platu za pracovnú povinnos
sa vzahujú osobitné predpisy46) s výnimkou ustanovení o maximálnej dåke pracovného èasu a ustanovení
o dovolenke.
(2) Odmenu pod¾a odseku 1 poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bola pracovná povinnos uloená.
(3) Mzda alebo plat sa poskytuje v peniazoch a v termínoch urèených pri uloení pracovnej povinnosti;
poskytnú mzdu alebo plat naturálnym plnením mono
s výnimkou minimálnej mzdy so súhlasom toho, komu
bola pracovná povinnos uloená a kto ju plnil.
§ 28
Náhrada za vecné plnenie
(1) Vecné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako vecné plnenie pod¾a tohto zákona do uívania, sa po zániku potreby vrátia tomu, kto ich poskytol, alebo jeho
právnemu nástupcovi.
(2) Za vecné plnenie sa poskytne peòaná náhrada
tomu, komu bolo vecné plnenie uloené a kto ho aj plnil, alebo jeho právnemu nástupcovi.
(3) Peòaná náhrada pod¾a odseku 2 sa poskytuje vo
výke, v akej sa v tom èase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý úèel veci toho istého druhu alebo porovnate¾né veci.
(4) Peòanú náhradu za vecné plnenie poskytuje
subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého
bolo vecné plnenie.
§ 29
Náhrada kody pri úraze a chorobe z povolania
(1) Ak bola fyzickej osobe spôsobená ujma na zdraví,
dolo k chorobe z povolania alebo k jej smrti v dôsledku
uloenia pracovnej povinnosti alebo v priamej súvislosti s òou, uhrádza vzniknutú kodu tát obdobne pod¾a
predpisov o zodpovednosti za kodu pri pracovných
úrazoch a chorobách z povolania,47) ak jej nevznikol nárok na náhradu tejto kody u z pracovnoprávneho
vzahu.
(2) Náhradu kody pod¾a odseku 1 poskytuje v zastúpení tátu ministerstvo hospodárstva.

) Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
47
) § 195 a 198 Zákonníka práce.
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§ 30
Náhrada kody
(1) Ak nemono vecný prostriedok, ktorý sa prevzal
do uívania, po zániku potreby vráti v dôsledku jeho
pokodenia, znièenia alebo straty, poskytne sa právnickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi, fyzickej
osobe-podnikate¾ovi alebo jej právnemu nástupcovi,
alebo fyzickej osobe, alebo jej právnemu nástupcovi iný
vecný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty; ak to nie je moné alebo úèelné, poskytne sa peòaná náhrada.48)
(2) Náhradu kody poskytuje subjekt hospodárskej
mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.
SIEDMA HLAVA
PORUENIE POVINNOSTÍ SUBJEKTU
HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE, PRÁVNICKEJ
OSOBY, KTORÁ NIE JE URÈENÝM SUBJEKTOM,
A POVINNOSTI FYZICKEJ OSOBY PRI VYKONÁVANÍ
OPATRENÍ HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
§ 31
Správne delikty
(1) Ústredný orgán alebo vyí územný celok, ktorý
urèil subjekt hospodárskej mobilizácie, môe subjektu
hospodárskej mobilizácie uloi pokutu do 16 500 eur,
ak
a) nevykoná opatrenie hospodárskej mobilizácie urèené v rozhodnutí16) alebo v príkaze pod¾a § 4 ods. 1
písm. d),
b) nedodrí § 34 a 36 o nakladaní s majetkom tátu
urèeným na hospodársku mobilizáciu.
(2) Ustanovením odseku 1 písm. b) nie je dotknutá
povinnos náhrady výdavkov na obstaranie majetku
hospodárskej mobilizácie alebo jej pomernej èiastky.
(3) V období krízovej situácie môe ústredný orgán
alebo vyí územný celok pod¾a odseku 1 uloi urèenému subjektu za nevykonanie opatrení hospodárskej
mobilizácie urèených v rozhodnutí16) alebo v príkaze
pokutu do 33 000 eur.
(4) Obvodný úrad môe uloi urèenému subjektu,
podnikate¾ovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je urèeným subjektom, a fyzickej osobe za neplnenie povinností pod¾a § 19 ods. 6, § 20 a 22 pokutu do 33 000 eur.
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mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo vyí územný
celok, ktorý urèil subjekt hospodárskej mobilizácie vo
svojej pôsobnosti, alebo obvodný úrad dozvedel o poruení povinností subjektu hospodárskej mobilizácie
alebo právnickej osoby, ktorá nie je urèeným subjektom, najneskôr vak do piatich rokov odo dòa, keï
k porueniu povinností dolo.
(7) Na konanie o ukladaní sankcií sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,16) ak odsek 1 neustanovuje inak.
(8) Pokuty uloené pod¾a odsekov 1 a 4 sú príjmom
tátneho rozpoètu.
§ 32
Priestupky
(1) Priestupku pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie sa dopustí ten, kto
a) nedodrí ako predávajúci mimoriadne regulaèné
opatrenie pri predaji ivotne dôleitých výrobkov
alebo ivotne dôleitých tovarov,
b) sa nepodriadi pracovnej povinnosti,
c) sa nepodriadi vecnému plneniu,
d) nedodrí regulaèné opatrenia36) spotreby elektriny
a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov.37)
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a d) môe
uloi obvodný úrad pokutu do výky 1 650 eur a za
priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) a c) môe uloi obvodný úrad pokutu do výky 330 eur.
(3) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,49) ak odsek 2 a § 31
neustanovujú inak.
(4) Pokuty uloené pod¾a odseku 2 sú príjmom tátneho rozpoètu.
ÔSMA HLAVA
SPOLOÈNÉ, SPLNOMOCÒOVACIE
A ZRUOVACIE USTANOVENIA
Obstarávanie a nakladanie
s majetkom tátu urèeným na
úèely hospodárskej mobilizácie
§ 33
(1) Na obstarávanie majetku tátu urèeného na úèely
hospodárskej mobilizácie sa vzahuje osobitný predpis.31)

(5) Ústredný orgán, ktorý urèil subjekt hospodárskej
mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo vyí územný
celok, ktorý urèil subjekt hospodárskej mobilizácie vo
svojej pôsobnosti, alebo obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na výku kody a spoloèenskú nebezpeènos konania, ktoré bolo spôsobené poruením povinností subjektu hospodárskej mobilizácie pod¾a
odseku 1 a právnickej osoby, ktorá nie je urèeným subjektom pod¾a odseku 4.

(2) Správu majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej
mobilizácie uvedený v § 4 ods. 1 písm. a), b) a urèený
subjekt pod¾a § 4 ods. 1 písm. d), ktorý je rozpoètovou
organizáciou alebo príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva vnútra (ïalej len správca majetku
tátu).

(6) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa ústredný orgán, ktorý urèil subjekt hospodárskej

(3) Majetok urèený na úèely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol sèasti alebo úplne obstaraný z prostried-

48
49

) § 420 a 420a Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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kov tátneho rozpoètu a je vo vlastníctve podnikate¾a14)
alebo neziskovej organizácie,15) ktorí sú urèenými subjektmi, alebo je vo vlastníctve subjektu hospodárskej
mobilizácie uvedeného v § 4 ods. 1 písm. c), e), f), g) a i)
(ïalej len vlastník), je vlastník povinný vyuíva na
úèely hospodárskej mobilizácie.
(4) Na obstaranie majetku pod¾a odseku 3 mono
poskytnú príspevok zo tátneho rozpoètu;50) podmienky poskytnutia príspevku a jeho rozsah je potrebné písomne dohodnú medzi poskytovate¾om príspevku
a vlastníkom. Písomná dohoda musí obsahova
a) oznaèenie úèastníkov dohody,
b) vymedzenie majetku urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie sa poskytuje
príspevok zo tátneho rozpoètu,
c) výku poskytovaného príspevku zo tátneho rozpoètu vrátane rozloenia jeho poskytnutia na obdobie
jednotlivých rozpoètových rokov,
d) spôsob vyuívania majetku urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol
poskytnutý príspevok zo tátneho majetku,
e) lehotu vrátenia poskytnutého príspevku zo tátneho
rozpoètu pod¾a odseku 5,
f) zmluvnú pokutu.
(5) Ak vlastník majetku pod¾a odseku 3 prestane by
subjektom hospodárskej mobilizácie alebo majetok neslúi na úèely hospodárskej mobilizácie v dobe kratej
ako 15 rokov od poskytnutia príspevku na nehnute¾ný
majetok a 7 rokov od poskytnutia príspevku na hnute¾ný majetok urèený na úèely hospodárskej mobilizácie,
na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo
tátneho rozpoètu, je povinný príspevok vráti v plnej
výke tomu, kto príspevok poskytol, v lehote dohodnutej pod¾a odseku 4 písm. e). Skutoènos, e majetok neslúi na úèely hospodárskej mobilizácie, urèí vlastník
so súhlasom toho, kto príspevok poskytol.
(6) Príspevok, ktorý je vrátený pod¾a odseku 5, je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 34
(1) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie okrem hnute¾ného majetku a nehnute¾ného
majetku pod¾a osobitného predpisu17) môe správca
majetku tátu prenecha subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu51) alebo do výpoièky52) alebo môe
spoloène uíva majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou na základe písomnej dohody
o spoloènom uívaní majetku tátu urèeného na úèely
hospodárskej mobilizácie.
(2) Dohoda o spoloènom uívaní pod¾a odseku 1 musí
obsahova
a) oznaèenie úèastníkov dohody o spoloènom uívaní,
b) vymedzenie majetku tátu, ktorý je predmetom spoloèného uívania,
50

)
)
52
)
53
)
51
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c) spôsob a rozsah spoloèného uívania majetku tátu
vrátane ustanovenia o prednostnom uívaní majetku tátu v prípade vzniku krízovej situácie,
d) podiel zúèastnených strán na uhrádzaní výdavkov
spojených s prevádzkou, údrbou, servisom alebo
technickým zhodnotením spoloène uívaného majetku tátu,
e) dobu spoloèného uívania majetku tátu urèeného
na úèely hospodárskej mobilizácie,
f) zmluvnú pokutu.
(3) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie s výnimkou hnute¾ného majetku a nehnute¾ného majetku pod¾a osobitného predpisu17) môe nájomca alebo vypoièiavate¾ prenecha ïalej do nájmu51)
alebo do výpoièky52) len na úèely hospodárskej mobilizácie a len so súhlasom správcu majetku tátu.
(4) Ak majetok tátu urèený na úèely hospodárskej
mobilizácie u nemôe slúi svojmu úèelu alebo urèeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, pokodenia,
zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závaného dôvodu, je neupotrebite¾ným majetkom tátu a nakladá sa s ním pod¾a osobitného predpisu.53)
§ 35
(1) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku tátu, ktorý mu neslúi na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je
prebytoèným majetkom.
(2) Správca majetku tátu písomne urèí prebytoèný
majetok tátu pod¾a odseku 1.
(3) Správca majetku tátu je povinný písomne ponúknu prebytoèný majetok tátu pod¾a odseku 1
ostatným správcom majetku tátu, ktorým by tento
majetok tátu mohol úèelne slúi na plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie.
(4) Ak o písomnú ponuku pod¾a odseku 3 neprejaví
záujem iadny správca majetku tátu a ani sám ho nemôe vyui na plnenie iných úloh vo svojej pôsobnosti,
je správca majetku tátu povinný naloi s ním pod¾a
osobitného predpisu.53)
§ 36
(1) Na prevod správy majetku tátu pod¾a § 35 ods. 3
sa vzahujú ustanovenia zákona o správe majetku tátu,53) ak § 35 neustanovuje inak.
(2) Prevod správy majetku tátu urèeného na úèely
hospodárskej mobilizácie je vdy bezodplatný.
§ 37
(1) Vlastník majetku na základe písomnej zmluvy
môe majetok urèený na úèely hospodárskej mobilizácie, na ktorý bol poskytnutý príspevok pod¾a § 33 ods. 4

§ 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 663 a 670 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 659 a 662 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
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so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, prenecha
tento do
a) nájmu,51)
b) výpoièky alebo
c) ho môe so súhlasom toho, kto príspevok poskytol,
spoloène uíva s iným subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo
s inou fyzickou osobou.
(2) Na dohodu o spoloènom uívaní pod¾a odseku 1
sa vzahuje ustanovenie § 34 ods. 2.
(3) Majetok urèený na úèely hospodárskej mobilizácie pod¾a § 33 ods. 3, pri ktorom uplynula lehota na vrátenie príspevku na jeho obstaranie pod¾a § 33 ods. 5,
môe vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol,
a so súhlasom vlády preda.
(4) Ak nemono s majetkom urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie naloi pod¾a odseku 3, môe ho
vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol, a so súhlasom vlády zlikvidova.
§ 38
Iný spôsob nakladania s majetkom tátu
urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie
(1) Iný spôsob nakladania s majetkom tátu urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie sa vzahuje na
taký majetok tátu v správe správcu majetku tátu,
ktorý je ako celok alebo jeho èas technicky alebo technologicky uspôsobený tak, e prevodom inému správcovi majetku tátu, zmenou vypoièiavate¾a alebo nájomcu alebo predajom celku alebo jeho èasti by stratil
spôsobilos na uívanie na úèely hospodárskej mobilizácie.
(2) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie pod¾a odseku 1 sa ponúkne do vlastníctva doterajiemu vypoièiavate¾ovi, nájomcovi alebo tomu,
s kým je uzatvorená dohoda o spoloènom uívaní pod¾a
§ 34 ods. 1, ak oò prejaví záujem, najmenej za cenu
urèenú znaleckým posudkom.
(3) Ak sa s majetkom tátu urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie nenaloí pod¾a odseku 2, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.53)
(4) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie nemono postihnú exekúciou ani výkonom
rozhodnutia.
(5) Na majetok urèený na úèely hospodárskej mobilizácie vo vlastníctve tátu alebo na majetok pod¾a § 33
ods. 3 nemono zriadi záloné právo.
§ 39
pecifický aplikaèný program jednotného
informaèného systému hospodárskej mobilizácie
(1) Údajové dokumenty zo pecifického aplikaèného
programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie sa poskytujú na úèely
a) vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
pod¾a § 5,
b) vecného plnenia,
c) pracovnej povinnosti,

Èiastka 58

d) mimoriadnych regulaèných opatrení,
e) evidencie zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie pre územnú vojenskú správu,
f) riadenia tátu v období krízovej situácie,
g) zaistenia bezpeènosti alebo obrany Slovenskej republiky,
h) trestného konania,
i) obèianskeho súdneho konania alebo správneho konania.
(2) Údajové dokumenty zo pecifického aplikaèného
programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie alebo prístup do pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie sa poskytujú
a) subjektom hospodárskej mobilizácie na základe pridelených prístupových práv,
b) na iados osôb, ktoré sa podie¾ajú na riadení tátu
v období krízovej situácie,
c) na iados orgánov verejnej moci.
(3) Ak niektoré údaje, ktoré má subjekt hospodárskej
mobilizácie spracováva v pecifickom aplikaènom
programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie pod¾a tohto zákona, nie je moné
z relevantného dôvodu spracováva v tomto programe,
môu sa tieto spracováva v inom vlastnom programovom prostriedku. Relevantným dôvodom nespracovávania údajov v pecifickom aplikaènom programe jednotného
informaèného
systému
hospodárskej
mobilizácie je, e pre poadované údaje nie je v tomto
programe vytvorená programová podpora. Ak pominie
dôvod nespracovávania údajov v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie, je subjekt hospodárskej mobilizácie povinný doplni poadované údaje do tohto
programu.
(4) Ministerstvo hospodárstva, ústredný orgán alebo
vyí územný celok má právo neumoni subjektu hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti prístup do
pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie, ak
a) má odôvodnené podozrenie, e by údaje v òom sledované mohli by pouívate¾om pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie zneuité,
b) má podozrenie, e by mohli by poruené autorské
práva systémového integrátora pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie,
c) subjekt hospodárskej mobilizácie preukázate¾ne neplní úlohy vyplývajúce mu z rozhodnutia vydaného
pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. b),
d) bol subjekt hospodárskej mobilizácie zruený ako
subjekt hospodárskej mobilizácie pod¾a § 9 ods. 1
písm. b) tretieho bodu.
(5) Zablokovanie prístupu do pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie sa pouívate¾ovi pecifického
aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie oznamuje písomne, ak
ide o zablokovanie prístupu pod¾a odseku 4 písm. a)
a c).
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(6) pecifický aplikaèný program jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie je neverejný informaèný systém verejnej správy.54)
(7) Správcom pecifického aplikaèného programu
jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie55) je ministerstvo hospodárstva, ktoré
spresòuje subjektom hospodárskej mobilizácie spôsob
spracovania a aktualizácie informácií v pecifickom
aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie.
(8) Systémovým integrátorom pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie56) je právnická osoba urèená
ministerstvom hospodárstva za subjekt hospodárskej
mobilizácie, ktorá na základe poiadavky subjektu
hospodárskej mobilizácie vytvára a udriava pecifický
aplikaèný program jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie, ktorý je urèený na podporu
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 5 subjektmi hospodárskej mobilizácie, a okrem toho
zabezpeèuje aj udriavanie metodických pokynov pre
tento pecifický aplikaèný program jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie; zároveò
zodpovedá najmä za bezpeènos osobných údajov,57)
ktoré sú spracovávané v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie.
(9) Prevádzkovate¾om
pecifického
aplikaèného
programu jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie56) je systémový integrátor pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného
systému hospodárskej mobilizácie.56)
(10) Pouívate¾om pecifického aplikaèného programu jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie je fyzická osoba, ktorá je zamestnancom
subjektu hospodárskej mobilizácie a zodpovedá za
správnos a aktuálnos spracovaných údajov v tomto
programe, prièom pri spracovaní osobných údajov je
oprávnenou osobou pod¾a osobitného predpisu.58)
(11) Za údaje, ktoré sú sledované v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému
hospodárskej mobilizácie zodpovedá ich spracovate¾
pod¾a odseku 10.
(12) Pouívate¾ z jedného subjektu hospodárskej mobilizácie môe v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej mobilizácie spracováva údaje za pouívate¾a z iného
subjektu hospodárskej mobilizácie na základe písomnej dohody. Ak pouívate¾ z jedného subjektu hospodárskej mobilizácie má v pecifickom aplikaènom programe jednotného informaèného systému hospodárskej
mobilizácie spracováva osobné údaje v rozsahu pod¾a
§ 7 ods. 10 za pouívate¾a z iného subjektu hospodár54
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skej mobilizácie, tak tieto subjekty hospodárskej mobilizácie musia ma medzi sebou uzatvorenú zmluvu,
ktorá oprávòuje jeden subjekt hospodárskej mobilizácie spracováva osobné údaje za iný subjekt hospodárskej mobilizácie.59)
§ 40
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo hospodárstva, ustanoví podrobnosti o
a) výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu,
b) predaji ivotne dôleitých výrobkov alebo ivotne dôleitých tovarov s vyuitím mimoriadnych regulaèných opatrení a o odberných oprávneniach,
c) udriavaní a vyuívaní jednotného informaèného
systému hospodárskej mobilizácie,
d) truktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie
a periodicite údajových dokumentov a informácií,
e) truktúre a obsahu krízového plánu hospodárskej
mobilizácie.
(2) Podrobnosti o výrobe a nákupe po¾nohospodárskych výrobkov a samozásobení obyvate¾stva zaoberajúceho sa po¾nohospodárskou èinnosou v období krízovej situácie ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka.
(3) Podrobnosti o organizácii poskytovania elektronických komunikaèných sietí a elektronických telekomunikaèných sluieb na obdobie krízovej situácie
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo dopravy.
(4) Podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo ivotného prostredia
Slovenskej republiky.
§ 41
Prechodné ustanovenie
Subjekty hospodárskej mobilizácie urèené pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za subjekty hospodárskej mobilizácie urèené pod¾a tohto zákona.
§ 42
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa:
zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 511/2003 Z. z., zákona

) § 2 písm. u) zákona è. 275/2006 Z. z. v znení zákona è. 570/2009 Z. z.
) § 3 ods. 1, 4 a 6 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
56
) § 2 písm. a) a b) a § 3 ods. 2 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
57
) § 15 ods. 1 a 2 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
58
) § 4 ods. 4 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
59
) § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 3 a § 5 ods. 2 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
55
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è. 622/2004 Z. z., zákona è. 345/2007 Z. z. a zákona
è. 298/2009 Z. z.

pracuje a koordinuje svoju èinnos s orgánmi krízového
riadenia.

Èl. II

§ 10b

Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových
situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení
zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z.
a zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. d) sa za slová orgánov verejnej moci,
vkladá slovo hospodárstva,.
2. V § 2 písm. d) sa slová v èase krízovej situácie nahrádzajú slovami v období krízovej situácie.

Ukladanie opatrení
Orgány krízového riadenia uvedené v § 3 písm. a) a
c), e) a g) a vyí územný celok sú oprávnené v krízovej
situácii pod¾a tohto zákona uklada povinnosti a vyadova plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.7b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

3. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

7a) § 17 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.
7b
) Napríklad § 7 zákona è. 179/2011 Z. z..

§ 10a

Èl. III

Vyí územný celok
Vyí územný celok pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie pod¾a osobitného zákona7a) spolu-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2011
okrem èl. I § 18 ods. 2 písm. d), ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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180
ZÁKON
z 27. mája 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu
akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

chy pod¾a tohto zákona neposudzuje. Na posúdenie
potreby osobitnej starostlivosti pod¾a osobitného
predpisu1) odseky 1 a 11 platia primerane..

Èl. I

8. V § 14 ods. 1 sa za slovo asistenciu vkladá èiarka a slová alebo opatrovanie sa nahrádzajú slovami
opatrovanie alebo sociálnu slubu pod¾a osobitného
predpisu9a).

Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 551/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa spojka a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: a právne vzahy na úèely
posudzovania potreby osobitnej starostlivosti poskytovanej pod¾a osobitného predpisu1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona
è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Za kompenzáciu sa na úèely tohto zákona povauje aj osobitná
starostlivos pod¾a osobitného predpisu.1).
3. Doterají odkaz 1 a poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa v celom texte oznaèujú ako odkaz 1a a poznámka pod èiarou k odkazu 1a.
4. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Na úèely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu1) sa za úèastníka právnych vzahov povauje zariadenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately oznaèené v rozhodnutí súdu.6a).
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 54 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
§ 74 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku..

5. V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
poskytnú osobitnú starostlivos pod¾a osobitného
predpisu1).
6. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) posúdenie potreby osobitnej starostlivosti pod¾a
osobitného predpisu.1).
7. § 11 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Výsledkom lekárskej posudkovej èinnosti pod¾a
odseku 1 písm. g) je vyjadrenie, èi zdravotný stav fyzickej osoby vyaduje osobitnú starostlivos pod¾a osobitného predpisu.1) Na úèely posúdenia potreby osobitnej
starostlivosti pod¾a prvej vety sa miera funkènej poru-

Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 34 a 41 zákona è. 448/2008 Z. z. v znení zákona
è. 551/2010 Z. z..

9. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 49 ods. 10 a 12 a príloha è. 3 zákona è. 448/2008 Z. z..

10. V nadpise § 15 sa vypúajú slová a posudok na
úèely parkovacieho preukazu.
11. V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci spojka a nahrádza èiarkou, v písmene g) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a odsek 1 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) odôvodnenie komplexného posudku..
12. V § 15 odsek 3 znie:
(3) Na úèely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa vypracúva len lekársky posudok pod¾a § 11 ods. 13 alebo § 11 ods. 15..
13. V § 15 ods. 4 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odseku 1.
14. V § 15 ods. 5 sa slová § 11 ods. 11 alebo pod¾a
§ 11 ods. 13 nahrádzajú slovami § 11 ods. 12 alebo
pod¾a § 11 ods. 15.
15. V § 15 ods. 6 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odseku 1 a vypúajú sa slová alebo v posudku na úèely parkovacieho preukazu.
16. V § 15 sa vypúajú odseky 8 a 9.
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 8.
17. V § 15 ods. 8 sa slová posudok pod¾a odseku 3 nahrádzajú slovami lekársky posudok pod¾a § 11 ods. 13.
18. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa slová k)
a s) nahrádzajú slovami k) a t).
19. V § 18 ods. 3 písm. g) sa nad slovom tipendiá,
vypúa odkaz 24 a súèasne sa vypúa poznámka pod
èiarou k odkazu 24.
20. V § 18 ods. 3 písmená m) a n) znejú:
m) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru pod¾a osobitného
predpisu,27)
n) vianoèný príspevok pod¾a osobitného predpisu,28).
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Poznámky pod èiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

27) § 64 a 70 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) Zákon è. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianoèného príspevku
niektorým poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. V § 18 sa odsek 3 dopåòa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
o) odmena za poskytnutie údajov pre tatistiku rodinných úètov, ktorú vykonáva tatistický úrad Slovenskej republiky,
p) podpora alebo príspevok poskytnutý z prostriedkov
nadácií a obèianskych zdruení, neziskových organizácií a neinvestièných fondov vrátane nepeòaného plnenia..
22. V § 18 ods. 6 sa slová za príjem nahrádzajú slovami za mesaèný príjem.
23. V § 18 ods. 7 písm. c) a d) sa odkaz 31 nad slovom
domácnosti oznaèuje ako odkaz 30.
Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 31.
24. V § 18 ods. 12 sa odkaz 31 nad slovom predpisu
oznaèuje ako odkaz 29 a na konci sa bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak § 45 ods. 9 a 11
neustanovuje inak..
25. V § 18 odsek 18 znie:
(18) Fyzická osoba, ktorá iada o peòaný príspevok
na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá iada o peòaný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej
opatrovanie sa príspevok iada, vyhlasuje na osobitnom
tlaèive uvedenom v prílohe è. 15, èi hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyia ako 39 833 eur. Podpis fyzickej osoby
a fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na vyhlásení overí prísluný orgán bez poplatku..
26. V § 22 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu mono
poskytova aj vtedy, ak èinnosti uvedené v prílohe è. 4
v bodoch 1. a 6., v bode 9., v bode 13.4., v bode 13.5.,
v bode 13.6., v bode 13.7. a v bode 15. vykonávajú fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím fyzické
osoby uvedené v odseku 4, okrem rodièov dieaa od
iesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také diea do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu a fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za
opatrovníka fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
(6) Osobný asistent môe vykonáva osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v roènom rozsahu hodín osobnej asistencie urèenom v komplexnom posudku, najviac 1460 hodín roène..
27. V § 22 ods. 9 sa slovo trojnásobok vo vetkých tvaroch nahrádza slovom tvornásobok v príslunom tvare.
28. V § 22 ods.13 sa na konci vkladá èiarka a pripájajú sa tieto slová: ktorý presahuje 30 dní.
29. V § 23 ods. 9 sa vypúa druhá veta.
30. V § 27 ods. 5 písm. b) sa slová najviac 50 % nahrádzajú slovami vyia ako 50 %.
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31. V § 28 ods. 2 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 5.
32. V § 28 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: Ak
pomôcka nie je funkèná a nemono ju opravi, alebo ak
pomôcka nie je funkèná a cena opravy alebo cena opravy s cenou vetkých doterajích opráv by bola vyia
ako 50 % poskytnutého peòaného príspevku na kúpu
pomôcky alebo vyia ako 50 % ceny pomôcky alebo porovnate¾nej pomôcky aktuálnej na trhu v èase rozhodovania o peòanom príspevku na opravu pomôcky, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je
povinná vráti pomôcku, peòaný príspevok na kúpu
tejto pomôcky a ani jeho pomernú èas. Ak bol peòaný
príspevok poskytnutý na kúpu psa so peciálnym výcvikom a pes so peciálnym výcvikom neplní svoj úèel,
fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je
povinná vráti psa so peciálnym výcvikom, peòaný
príspevok na jeho kúpu a ani jeho pomernú èas..
33. V § 28 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Peòaný príspevok pouitý na kúpu pomôcky
alebo jeho pomerná èas sa uplatòuje ako poh¾adávka
v konaní o dedièstve, ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie
a) pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peòaného príspevku na kúpu pomôcky okrem peòaného príspevku na kúpu psa so peciálnym výcvikom, peòaného príspevku na kúpu druhého
naèúvacieho aparátu, alebo
b) pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia peòaného príspevku na kúpu druhého elektrického
vozíka.
(6) Ak dedièia preukáu, e skutoèná hodnota pomôcky je niia alebo rovnaká ako výka poh¾adávky
pod¾a odseku 5, prísluný orgán uplatní v konaní o dedièstve poh¾adávku vo výke skutoènej hodnoty pomôcky. Ak výka peòaného príspevku pouitého na
kúpu pomôcky, jeho pomerná èas alebo skutoèná
hodnota pomôcky je najviac 165,97 eura alebo, ak dedièia pomôcku vrátia, peòaný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomerná èas sa neuplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve. Skutoènú hodnotu
pomôcky preukazujú dedièia znaleckým posudkom..
34. V § 30 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) odhad poètu predaných pomôcok fyzickým osobám
v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu..
35. V § 33 odsek 20 znie:
(20) Peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemono poskytnú fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba. To neplatí, ak sa fyzickej
osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je nezaopatreným dieaom, poskytuje celoroèná pobytová
sociálna sluba na úèely plnenia povinnej kolskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie..
36. V § 34 odsek 16 znie:
(16) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peòaný príspevok na základe
preukázania, e bude zamestnaná alebo sa jej bude
poskytova sociálna sluba uvedená v odseku 6 alebo

Èiastka 58

Zbierka zákonov è. 180/2011

bude navtevova kolské zariadenie a bude spåòa
podmienku vyuívania osobného motorového vozidla
uvedenú v odseku 6, je povinná vráti pomernú èas peòaného príspevku, ak do 12 kalendárnych mesiacov
od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peòaného
príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa
nezamestná alebo sa jej neposkytuje sociálna sluba
uvedená v odseku 6 alebo nenavtevuje kolské zariadenie a nespåòa podmienku vyuívania osobného motorového vozidla uvedenú v odseku 6. Ak v tejto lehote
bolo osobné motorové vozidlo odcudzené alebo havarované, platí odsek 18 rovnako..
37. V § 34 ods. 19 sa za slová v odsekoch vkladá slovo 13,.
38. V § 35 ods. 2 sa slová ods. 1 nahrádzajú slovami
ods. 2.
39. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Peòaný príspevok pod¾a prvej vety nemono poskytnú
na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré mono
prekona pouitím pomôcok, ktoré mono poskytnú
alebo zapoièa na základe verejného zdravotného poistenia.37).
40. V § 37 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá
veta a tretia veta, ktoré znejú: Za úpravu rodinného
domu sa povauje aj úprava vstupu do rodinného
domu a úprava prístupu do rodinného domu. Za úpravu garáe sa povauje aj úprava vstupu do garáe
a úprava prístupu do garáe..
41. V § 37 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Ak
fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím v lehote pod¾a prvej vety nevykoná vyúètovanie peòaného
príspevku pod¾a prvej vety, je povinná vráti vyplatený
peòaný príspevok najneskôr do 30 dní od uplynutia
lehoty uvedenej v prvej vete..
42. V § 37 ods. 12 sa vypúajú slová alebo dokladu
o vykonanej úprave bytu, rodinného domu alebo garáe.
43. V § 37 ods. 17 prvej vete sa za slová inej osobe
vkladajú slová alebo nevyuíva byt, rodinný dom alebo
gará, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peòaný
príspevok a vypúa sa druhá veta.
44. V § 37 ods. 18 sa za slovo èastí vkladá èiarka
a pripájajú sa tieto slová:ak predmetom konania o dedièstve je upravený byt, rodinný dom alebo gará, ak
odseky 19 a 20 neustanovujú inak.
45. § 37 sa dopåòa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
(20) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie pred zaèatím stavebných prác súvisiacich s vykonaním úpravy bytu, rodinného domu alebo
garáe, výka vyplateného peòaného príspevku na
úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peòaného príspevku na úpravu garáe
sa uplatní ako poh¾adávka v konaní o dedièstve. Pod¾a
prvej vety sa postupuje aj vtedy, ak predmetom konania o dedièstve nie je upravený byt, rodinný dom alebo
gará.
(21) Lehota siedmich rokov pod¾a odsekov 8, 14, 17
a 18 zaèína plynú prvým dòom kalendárneho mesia-
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ca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom
rozhodnutie o poskytnutí peòaného príspevku na
úpravu bytu, rodinného domu alebo garáe nadobudlo
právoplatnos..
46. V § 38 ods. 8 sa slovo aj nahrádza slovom alebo.
47. V § 38 odsek 16 znie:
(16) Peòaný príspevok na kompenzáciu zvýených
výdavkov nemono poskytnú fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba.1a) To neplatí, ak sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím poskytuje
sociálna sluba
a) v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo
b) v zariadení sociálnych sluieb1a) na urèitý èas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní..
48. V § 39 ods. 2 sa za slovo zabezpeèi vkladá slovo
kadodenne.
49. V § 40 ods. 1 sa slová stariu ako es rokov, ktorá
nahrádzajú slovami ktorá dovàila es rokov veku a.
50. V § 40 ods. 12 sa slovo 1,3 nahrádza slovom
1,4.
51. V § 40 ods. 13 sa slová zamestnania a nahrádzajú slovami zamestnania alebo.
52. V § 40 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: Ak
poèas poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení dlhej ako 30 po sebe nasledujúcich
dní fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
zomrie, peòaný príspevok na opatrovanie sa vyplatí
najviac za 30 po sebe nasledujúcich dní poskytovania
zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení..
53. V § 41 ods. 3 tretej vete a tvrtej vete sa slová Národnej banky Slovenska nahrádzajú slovami Európskej centrálnej banky.
54. V § 41 ods. 4 sa slová predo dòom posúdenia
nahrádzajú slovami predo dòom vypracovania komplexného posudku.
55. V § 41 sa vypúa odsek 8.
Doterajie odseky 9 a 12 sa oznaèujú ako odseky 8
a 11.
56. V § 41 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Vrátenú funkènú pomôcku alebo vrátené funkèné zdvíhacie zariadenie mono poskytnú do uívania
príslunému orgánu, zariadeniu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného
predpisu,1) poskytovate¾ovi sociálnej sluby1a) alebo fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá
o òu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie
zariadenie odkázaná. Odkázanos na pomôcku alebo
zdvíhacie zariadenie preukazuje fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím komplexným posudkom
alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka
alebo zdvíhacie zariadenie pod¾a prvej vety sa poskytne
do uívania na základe písomnej zmluvy35) o poskytnutí
vrátenej funkènej pomôcky alebo vráteného funkèného
zdvíhacieho zariadenia do uívania, ktorú uzatvorí
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úrad so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovate¾om sociálnej sluby,1a)
s fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím,
ktorá o òu prejaví záujem, alebo s iným prísluným orgánom. Ak má záujem uíva pomôcku alebo zdvíhacie
zariadenie úrad, ktorému bola pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie vrátené, nie je potrebné uzatvori zmluvu
o poskytnutí vrátenej funkènej pomôcky alebo vráteného funkèného zdvíhacieho zariadenia do uívania..
Doterajie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 11
a 12.
57. § 41 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nepouila poskytnutý jednorazový peòaný príspevok na kompenzáciu na kúpu pomôcky, na výcvik
pouívania pomôcky, na úpravu pomôcky, na opravu
pomôcky, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu
osobného motorového vozidla, na úpravu osobného
motorového vozidla a táto fyzická osoba zomrela, poskytnutý peòaný príspevok sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve..
58. V § 43 ods. 1 sa za slovom priznaní èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ak tento zákon
neustanovuje inak.
59. V § 43 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
ak § 40 ods. 16, 18 a 20 neustanovujú inak.
60. V § 45 ods. 4 sa slová vo výzve písomne upozornená nahrádzajú slovami v písomnej výzve upozornená.
61. V § 45 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej
výzve upozornená.
62. V § 45 ods. 7 sa vypúa èas vety za bodkoèiarkou, bodkoèiarka sa nahrádza bodkou a pripájajú sa
tieto vety: Ak fyzická osoba nevyhovie výzve pod¾a odsekov 4 a 5 do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení výplaty opakovaného peòaného príspevku na kompenzáciu, prísluný orgán rozhodne
o odòatí tohto príspevku. Lehota jedného roka zaèína
plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie
o zastavení výplaty nadobudlo právoplatnos..
63. V § 45 odsek 9 znie:
(9) Peòaný príspevok na kompenzáciu sa dodatoène spätne prizná, odníme, odníme a zastaví sa jeho výplata, zvýi, zníi, doplatí, obnoví sa jeho výplata, dodatoène spätne sa rozhodne o povinnosti vráti peòaný
príspevok na kompenzáciu alebo jeho èas alebo sa rozhodne o zruení povinnosti vráti peòaný príspevok na
kompenzáciu alebo jeho èas, ak prísluný orgán dodatoène zistí, e
a) peòaný príspevok na kompenzáciu nepriznal, aj
keï prizna mal,
b) peòaný príspevok na kompenzáciu priznal neprávom,
c) peòaný príspevok na kompenzáciu priznal v niej
sume ako patril,
d) peòaný príspevok na kompenzáciu priznal vo vyej sume ako patril,
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e) peòaný príspevok na kompenzáciu priznal od neskorieho dòa ako patril,
f) peòaný príspevok na kompenzáciu odòal, aj keï
odòa nemal,
g) peòaný príspevok na kompenzáciu odòal a zastavil
jeho výplatu, aj keï odòa a zastavi jeho výplatu nemal,
h) zastavil výplatu peòaného príspevku na kompenzáciu, aj keï jeho výplatu zastavi nemal, alebo
i) rozhodol o povinnosti vráti peòaný príspevok na
kompenzáciu alebo jeho èas, aj keï túto povinnos
uloi nemal..
64. V § 45 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
(10) Za prísluný orgán pod¾a odseku 9 sa povauje
správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. Pri dodatoènom rozhodovaní za spätné obdobie vychádza prísluný orgán zo skutkového stavu a právneho stavu, ktorý platil v èase vydania pôvodného
rozhodnutia. Proti novému rozhodnutiu sa môe fyzická osoba odvola. Nárok na dodatoèné poskytnutie
a vyplatenie peòaného príspevku na kompenzáciu alebo jeho èasti za spätné obdobie zaniká uplynutím troch
rokov odo dòa, od ktorého peòaný príspevok alebo
jeho èas patril. Povinnos fyzickej osoby vráti peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho èas zaniká
uplynutím troch rokov odo dòa, od ktorého peòaný
príspevok nepatril alebo patril v niej sume..
Doterajie odseky 10 a 14 sa oznaèujú ako odseky 11
a 15.
65. V § 45 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: Pri
rozhodovaní vychádza prísluný orgán z právneho stavu,
ktorý platil v èase, keï zisoval alebo prehodnocoval príjem za kalendárny rok, za ktorý bol fyzickej osobe dodatoène vyplatený príjem. Na rozhodovanie pod¾a prvej
vety platí odsek 10 tvrtá veta a piata veta rovnako..
66. V § 45 ods. 12 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odseku 11.
67. V § 45 ods. 13 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odsekov 9 a 11.
68. V § 45 ods. 14 prvej vete sa za slová ak sa zistí,
vkladajú slová e fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím nespåòa podmienky pod¾a § 17 ods. 1 na
vyhotovenie preukazu alebo parkovacieho preukazu
ustanovené týmto zákonom alebo, slová e preukaz
sa nahrádzajú slovom preukaz a slová vo výzve písomne sa nahrádzajú slovami v písomnej výzve.
69. V § 46 ods. 1 sa za slová na základe vkladá slovo
preukázate¾ne.
70. V § 49 ods. 3 sa slovo èinnosti nahrádza slovami hodiny osobnej asistencie.
71. V § 51 písm. f) sa slová vrátených pomôcok nahrádzajú slovami vrátených funkèných pomôcok
a vrátených funkèných zdvíhacích zariadení.
72. V § 51 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n),
ktoré znie:
n) vykonáva terénnu sociálnu prácu,.
Doterajie písmeno n) sa oznaèuje ako písmeno o).
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73. V § 52 písm. a) tvrtom bode sa za slová odòatí
a zastavení výplaty, vkladajú slová o odòatí,.
74. V § 52 písmeno b) znie:
b) uzatvára zmluvu so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovate¾om sociálnej sluby,1a) s fyzickou osobou s akým zdravotným
postihnutím alebo s iným prísluným orgánom o poskytnutí vrátenej funkènej pomôcky alebo vráteného
funkèného zdvíhacieho zariadenia do uívania,.
75. V § 52 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
a posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti pod¾a
osobitného predpisu,1).
76. V § 52 písm. p) sa za slová evidenciu vrátených
vkladá slovo funkèných, za slovo pomôcok sa vkladajú slová a vrátených funkèných zdvíhacích zariadení a slová o vrátených pomôckach sa nahrádzajú slovami o vrátených funkèných pomôckach a o vrátených
funkèných zdvíhacích zariadeniach.
77. V § 52 písm. w) sa slová ods. 14 nahrádzajú slovami ods. 15.
78. V § 55 ods. 1 druhej vete sa za slovo Konanie
vkladajú slová o odòatí peòaného príspevku na kompenzáciu,.
79. V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: V konaní o preukaze a v konaní o parkovacom preukaze koná
v mene maloletého dieaa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,51a) toto zariadenie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 51a znie:

51a) § 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 54 zákona è. 36/2005 Z. z..

80. V § 55 ods. 3 prvej vete sa vypúajú slová lekársky nález a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Súèasou iadosti je aj aktuálny lekársky
nález okrem prípadov uvedených v § 11 ods. 7 a 8..
81. V § 55 odsek 7 znie:
(7) Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze
je lekársky posudok pod¾a § 11 ods. 13 alebo pod¾a § 11
ods. 15 alebo komplexný posudok, ak bol vypracovaný..
82. V § 55 odsek 11 znie:
(11) Ak je podkladom na rozhodnutie o peòanom
príspevku na kompenzáciu komplexný posudok pod¾a
§ 15 ods. 1, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od zaèatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je
30 dní od vypracovania komplexného posudku. Ak je
podkladom na rozhodnutie lekársky posudok pod¾a § 11
ods. 12, 13 alebo 15, lehota na jeho vypracovanie je 30
dní od zaèatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku.
Lehota na vyhotovenie rozhodnutia o parkovacom preukaze, ktorého podkladom je komplexný posudok pod¾a
§ 15 ods. 1, je 15 dní od vypracovania tohto posudku. Ak
nemôe prísluný orgán vzh¾adom na okolnosti prípadu
rozhodnú v lehote pod¾a prvej vety, môe ústredie predåi lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní..
83. V § 55 odsek 13 znie:
(13) Prísluný orgán doruèí úèastníkovi konania
spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo lekár-
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sky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia.
Pri peòanom príspevku na opatrovanie doruèí prísluný orgán úèastníkovi konania rozhodnutie a fyzickej
osobe, na ktorej opatrovanie úèastník konania tento príspevok iada, doruèí komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia..
84. V § 55 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: Prísluný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zvýení peòaného príspevku na kompenzáciu zvýených
výdavkov alebo o zvýení peòaného príspevku na
opatrovanie pod¾a § 40 ods. 10 z dôvodu úpravy sumy
ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenú osobitným predpisom.29).
85. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
§ 56a
(1) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poiada pod¾a § 3 ods. 3 prísluný orgán
na základe výsledkov odbornej diagnostiky o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti pod¾a osobitného
predpisu.1)
(2) Prísluný orgán posúdi potrebu osobitnej starostlivosti pod¾a odseku 1
a) do 30 dní od doruèenia iadosti o posúdenie potreby
osobitnej starostlivosti, alebo
b) do 30 dní od zabezpeèenia doplnenia potrebného vyetrenia posudkovým lekárom..
86. V § 63 odsek 1 znie:
(1) Lekársku posudkovú èinnos na úèely tohto zákona vykonáva posudkový lekár, ktorým je na úèely tohto
zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilos
na výkon certifikovaných pracovných èinností v certifikovanej pracovnej èinnosti posudkové lekárstvo..
87. V § 65 ods. 11 a 12 sa slová do 31. decembra
2013 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2012.
88. Za § 67 sa vkladajú § 67a a 67c, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. júla 2011
§ 67a
Na konania o peòanom príspevku na kompenzáciu,
o parkovacom preukaze a o preukaze zaèaté pred 1. júlom 2011, ktoré neboli právoplatne skonèené do
30. júna 2011, sa vzahujú lehoty pod¾a zákona úèinného do 30. júna 2011.
§ 67b
(1) Posudkový lekár na úèely tohto zákona pod¾a
predpisov úèinných do 30. júna 2011, ktorý nezískal odbornú spôsobilos pod¾a § 63 ods. 1 a vykonáva lekársku
posudkovú èinnos na úèely tohto zákona pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2011, sa povauje za posudkového lekára na úèely tohto zákona pod¾a predpisov úèin-
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ných od 1. júla 2011 a môe vykonáva lekársku
posudkovú èinnos bez získania odbornej spôsobilosti
pod¾a § 63 ods. 1 najdlhie do 31. decembra 2013. Ustanovenie § 65 ods. 20 sa od 1. júla 2011 nepouije.
(2) Posudkovým lekárom na úèely tohto zákona môe
by aj lekár so pecializáciou v príslunom pecializaènom
odbore, ktorý nezískal odbornú spôsobilos pod¾a § 63
ods. 1 najdlhie do piatich rokov od vzniku tátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru, uzatvorenia dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej èinnosti.
Ustanovenie § 65 ods. 20 sa od 1. júla 2011 nepouije.
§ 67c
Ak výka peòaného príspevku za opatrovanie pod¾a
§ 66 ods. 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 10, prísluný orgán rozhodne o odòatí peòaného príspevku
za opatrovanie a o poskytnutí peòaného príspevku na
opatrovanie pod¾a zákona úèinného od 1. júla 2011.
Ustanovenie § 66 ods. 6 sa od 1. júla 2011 nepouije..
89. V prílohe è. 3 kapitole III. Endokrinné poruchy,
poruchy výivy a premeny látok prvý bod znie:
1. Poruchy funkcie títnej ¾azy
a) hyperfunkcia stredný stupeò (s pretrvávajúcou
tachykardiou, znaèná strata na váhe a pod.) 20  30
b) hyperfunkcia aký stupeò (výrazné schudnutie,
tyreotoxické srdce, psychické a oèné poruchy) 40  50
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c) hypofunkcia nedostatoène kompenzovaná lieèbou
20  30.
90. V prílohe è. 3 kapitole V. Nervový systém (pokodenie mozgu, miechy a periférnych nervov) siedmy bod znie:
7. Diseminované poruchy CNS (demyelinizaèné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia)
a) ¾ahká porucha (EDSS 1,0  3,0)
40
b) stredná porucha (EDSS 3,5  5,5)
50  60
c) aká porucha (EDSS 6  7,5)
70  80
d) komplexná porucha (EDSS 8,0  9,5) 90  100.
91. V prílohe è. 3 kapitole IX. Dýchacia sústava sa
v tvrtom bode slová (pod¾a tabu¾ky è. 4) nahrádzajú
slovami (pod¾a tabu¾ky è. 2).
92. V prílohe è. 3 kapitole XII. Pohybový a podporný
aparát èasti A v jedenástom bode ods. 1 písm. a) sa slovo 40 nahrádza slovami 30  50.
93. V prílohe è. 4 sa za bod 13.6. vkladá nový bod
13.7., ktorý znie:
13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo
postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,.
Doterají bod 13.7. sa oznaèuje ako bod 13.8.
94. V prílohách è. 10 a 14 sa v tabu¾kách slovo
predpisom30) nahrádza slovom predpisom29).
95. Príloha è. 16 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 16
k zákonu è. 447/2008 Z. z.
v znení zákona è. 180/2011 Z. z.

Výkaz o odpracovaných
hodinách osobnej asistencie
Meno a priezvisko fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím:
...................................................................
Rodné èíslo fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím:
...................................................................
Meno a priezvisko osobného asistenta:
...................................................................
Mesiac a rok:
...................................................................
Vzah medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím a osobným asistentom:
...................................................................
Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac:
...................................................................
Z toho tlmoèenie (artikulaèné, taktilné a v posunkovej reèi):
...................................................................
........................
Osobný asistent

..........................................................................
Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím

V ............................. dòa ............................
Vysvetlivky k vyplòovaniu výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie:
Mesiac a rok  uvedie sa mesiac a rok, v ktorom bola osobná asistencia vykonaná.
Vzah medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím a osobným asistentom  uvedie sa, èi osobnú asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím vykonáva
a) manel,
b) manelka,

Èiastka 58

Zbierka zákonov è. 180/2011

Strana 1321

c) rodiè,
d) fyzická osoba, ktorá prevzala fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu,
e) fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím,
f) diea,
g) starý rodiè,
h) vnuk,
i) súrodenec,
j) nevesta,
k) za,
l) svokor,
m) svokra,
n) iná osoba (vyie neuvedená).
Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac  uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac.
Z toho tlmoèenie (artikulaèné, taktilné a v posunkovej reèi)  uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac, poèas ktorých bolo vykonávané tlmoèenie.
Osobný asistent  uvedie sa podpis osobného asistenta.
Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím  uvedie sa podpis fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, ktorá výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypracovala a predkladá príslunému úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
V........................... dòa.............  uvedie sa miesto a deò, mesiac a rok vyhotovenia výkazu..
Èl. II
Zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti
alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony
v znení zákona è. 453/2003 Z. z., zákona è. 601/2003 Z. z.,
zákona è. 471/2005 Z. z., zákona è. 676/2006 Z. z., zákona
è. 592/2007 Z. z., zákona è. 554/2008 Z. z. a zákona
è. 571/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 11 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak oprávnená osoba je poberate¾ dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod¾a osobitného predpisu12a) alebo je fyzická osoba, ktorá sa
s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku, príplatku
k príspevku a príspevku rodièom urèí platite¾; odsek 5
prvá veta sa nepouije.
(7) Ak sa príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodièom vypláca oprávnenej osobe uvedenej v odseku 6 a platite¾ má odôvodnené pochybnosti o úèelnom
pouití príspevku, príplatku k príspevku alebo príspevku rodièom, platite¾ vydá rozhodnutie o urèení osobitného príjemcu príspevku, príplatku k príspevku alebo
príspevku rodièom. Osobitný príjemca je obec, v ktorej
má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Osobitný príjemca zabezpeèí úèelné vyuitie príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodièom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestna-

nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z. a zákona
è. 664/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písmeno k) znie:
k) plní úlohy prísluného orgánu pod¾a osobitného
predpisu,1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004
z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ
L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 987/2009
zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) è. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009)
v platnom znení..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov, zákon
è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení neskorích
predpisov, zákon è. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
v znení neskorích predpisov, zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon
è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na
podporu náhradnej starostlivosti o diea v znení zákona
è. 561/2008 Z. z., zákon è. 201/2008 Z. z. o náhradnom výivnom a o zmene a doplnení zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z. v znení zákona è. 554/2008 Z. z., zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného po-
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stihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 561/2008 Z. z. o príspevku na
starostlivos o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 513/2010 Z. z., nariadenie Rady (EHS)
è. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov
v rámci spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1)
v platnom znení..

3. V § 4 ods. 6 písm. a) druhý bod znie:
2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výivného,.
4. V § 4 ods. 6 písm. a) sa za druhý bod vkladajú nový
tretí bod a tvrtý bod, ktoré znejú:
3. kompenzácie sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia,
4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,.
Doterají tretí bod a deviaty bod sa oznaèujú ako
piaty bod a jedenásty bod.
5. V § 4 ods. 6 písmeno k) znie:
k) pri výkone tátnej správy v oblasti sociálnych vecí
plní úlohy intitúcie, styèného orgánu a prístupového bodu pod¾a osobitného predpisu,1a).
6. V § 5 ods. 7 písm. a) druhý bod znie:
2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výivného,.
7. V § 5 ods. 7 písm. a) sa za druhý bod vkladajú nový
tretí bod a tvrtý bod, ktoré znejú:
3. kompenzácie sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia,
4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,.
Doterají tretí bod a deviaty bod sa oznaèujú ako
piaty bod a jedenásty bod.
8. V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d),
ktoré znie:
d) pri výkone tátnej správy v oblasti sociálnych vecí
plní úlohy príslunej intitúcie pod¾a osobitného
predpisu,1a).
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a h).
9. V § 5 odsek 8 znie:
(8) Sídla úradov urèených na výkon pôsobnosti v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti v územných obvodoch krajov sú uvedené v prílohe
è. 3..
Èl. IV
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z.z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z. a zákona è. 120/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
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§ 19 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Spôsob poskytovania dávky a príspevkov urèí
úrad a spôsob poskytovania jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi urèí obec..
Èl. V
Zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 532/2007 Z. z. a zákona
è. 554/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Ak oprávnená osoba je poberate¾ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod¾a
osobitného predpisu19a) alebo je fyzická osoba, ktorá sa
s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, spôsob výplaty prídavku a príplatku
k prídavku urèí platite¾; odsek 4 prvá veta a druhá veta
sa nepouijú..
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6 a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. § 12 znie:
§ 12
(1) Ak oprávnená osoba nevyuíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platite¾ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo
z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení
výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej
osobe a rozhodne o poukazovaní prídavku a príplatku
k prídavku
a) ïalej oprávnenej osobe alebo
b) zariadeniu pod¾a osobitného predpisu,19b) v ktorom
je nezaopatrené diea umiestené.
(2) Ak z písomnej informácie o kolskej dochádzke
poskytovanej kolou vyplynie, e diea zanedbáva riadne plnenie povinnej kolskej dochádzky,19c) alebo ak platite¾ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby zistí, e oprávnená
osoba nevyuíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platite¾ vydá rozhodnutie o urèení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku. Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt,16) alebo ak je to
odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3) Platite¾ rozhodne o uvo¾není osobitného príjemcu,
ak pominuli dôvody na jeho urèenie. Ak bol osobitný
príjemca urèený z dôvodu, e diea zanedbáva riadne
plnenie povinnej kolskej dochádzky,19c) platite¾ uvo¾ní
osobitného príjemcu spravidla najskôr po uplynutí
troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od
urèenia osobitného príjemcu.
(4) Ak sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca
ïalej oprávnenej osobe, zariadeniu pod¾a osobitného
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predpisu,19b) v ktorom je nezaopatrené diea umiestené,
alebo osobitnému príjemcovi, ustanovenia o povinnostiach oprávnenej osoby sa primerane vzahujú aj na
tieto subjekty, ktoré zabezpeèia úèelné vyuitie prídavku a príplatku k prídavku..

pod¾a § 47 ods. 4 písm. c), ktoré má utvorené vhodné
podmienky na zisovanie názoru dieaa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykoná zisovanie názoru dieaa v tomto zariadení po predchádzajúcej dohode s týmto zariadením..

Poznámky pod èiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

4. V § 23 ods. 2 písm. e) druhom bode sa slovo sústavnú nahrádza slovom osobitnú a slovo posudkom sa nahrádza slovom vyjadrením.

19b) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z.
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov.
19c
) § 5 ods. 11 a 12 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe
v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 19 a 26 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

3. V § 16 odsek 1 znie:
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní22a) okrem § 18
ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 a 68 veobecného predpisu o správnom konaní..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov..

4. V § 16 ods. 2 sa slová § 11 ods. 5 a 6 nahrádzajú
slovami § 11 ods. 6 a 7.
5. V § 17a sa slová § 11 ods. 1 a 6, 8 a 9 nahrádzajú
slovami § 11 ods. 1 a 7, 9 a 10 a slová § 12 ods. 2 a 4
a 6 sa nahrádzajú slovami § 12 ods. 2 a 3.
Èl. VI
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona è. 215/2008 Z. z., zákona è. 466/2008 Z. z. a zákona è. 317/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri
zisovaní pomerov pod¾a prvej vety na úèely rozhodnutia súdu vo veciach úpravy rodièovských práv a povinností k maloletému dieau pod¾a osobitného
predpisu17a) zisuje informácie o spôsobilosti obidvoch
rodièov osobne vychováva diea, záujem obidvoch rodièov o osobnú starostlivos o diea, názory obidvoch
rodièov na zaistenie potrieb dieaa v prípade osobnej
starostlivosti o diea obidvomi rodièmi, a to aj vtedy,
keï len jeden rodiè prejaví záujem o osobnú starostlivos o diea obidvomi rodièmi, a posudzuje monosti
osobnej starostlivosti o diea obidvomi rodièmi s prihliadnutím na záujmy dieaa, na zaistenie potrieb dieaa a na názor dieaa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) Napríklad § 24 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona
è. 217/2010 Z. z..

2. V § 20 sa vypúa odsek 3.
3. V § 21 sa na konci pripája táto veta: Ak sa zisuje
názor dieaa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

5. V § 27 ods. 1 sa za slová § 51 ods. 2 vkladajú
slová alebo do krízového strediska pod¾a § 62 ods. 2.
6. § 29 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
a) zabezpeèuje maloletému bez sprievodu na jeho iados právne poradenstvo,
b) zabezpeèuje maloletému bez sprievodu právnu pomoc pod¾a osobitného predpisu.31a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 24a zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. Poznámka pod èiarou k odkazu 32 znie:

32) Zákon è. 447/2008 Z. z..

8. V § 33 ods. 2 druhej vete sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
9. V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: Zariadenie, ktoré realizuje prípravu dieaa, alebo akreditovaný subjekt, ktorý realizuje prípravu dieaa, doruèí
správu o príprave dieaa najneskôr do 30 dní od zaèatia prípravy dieaa urèenému orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 34 ods. 1 a príslunému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak nie je príprava dieaa skonèená do
30 dní od jej zaèatia, zariadenie alebo akreditovaný
subjekt, písomne informuje tieto orgány o dôvodoch
neskonèenia prípravy dieaa a o predpokladanom termíne skonèenia prípravy dieaa. Ak nebola príprava
dieaa realizovaná z dôvodu nízkeho veku dieaa a sú
splnené podmienky pod¾a odseku 1, zariadenie, v ktorom je diea umiestnené, bezodkladne doruèí urèenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pod¾a § 34 ods. 1 a príslunému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomnú informáciu, e príprava dieaa nebola realizovaná
z dôvodu nízkeho veku dieaa; táto informácia sa na
úèely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti povauje za správu o príprave dieaa. Tento postup platí primerane aj na urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý realizuje
prípravu dieaa..
10. V § 34 ods. 1 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak je získanie
rodného listu spojené s ako prekonate¾nou prekákou, doloí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomnú informáciu o dôvodoch, pre
ktoré nie je moné doloi rodný list do spisovej dokumentácie a rodný list dieaa doloí dodatoène,.
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11. V § 35 ods. 6 písm. c) sa slová vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti pod¾a § 39 ods. 2 alebo
nahrádzajú slovami právne úkony v plnom rozsahu,.
12. V § 35 ods. 6 písm. d) sa na konci vypúa bodka
a pripája sa slovo alebo.
13. V § 35 sa odsek 6 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) súd rozhodol pod¾a osobitného predpisu36f)
1. o pozastavení výkonu rodièovských práv fyzickej
osoby a výkon rodièovských práv tejto osoby je
pozastavený v èase konania vo veci zapísania fyzickej osoby do zoznamu iadate¾ov,
2. o obmedzení výkonu rodièovských práv fyzickej
osoby, alebo
3. o pozbavení výkonu rodièovských práv fyzickej
osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36f znie:

36f) § 38 zákona è. 36/2005 Z. z..

14. V § 39 odsek 4 znie:
(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem sta sa pestúnom alebo osvojite¾om, nie je spôsobilá na vykonávanie
náhradnej rodinnej starostlivosti, ak
a) bola odsúdená za úmyselný trestný èin na nepodmieneèný trest odòatia slobody vo výmere vyej ako
jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto
trestný èin zahladené alebo sa na òu h¾adí, akoby
nebola za takýto èin odsúdená pod¾a osobitného
predpisu,38a) alebo
b) bola odsúdená za úmyselný trestný èin za niektorý
z trestných èinov proti ivotu a zdraviu, proti slobode a ¾udskej dôstojnosti, proti rodine a mládei, proti
iným právam a slobodám, proti mieru a ¾udskosti,
alebo bola odsúdená za niektorý z trestných èinov
terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný èin zahladené alebo sa na òu
h¾adí, akoby nebola za takýto èin odsúdená pod¾a
osobitného predpisu.38a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 92 a 93 Trestného zákona..

15. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) iadate¾ ani na jeho výzvu nezaène do 30 dní od doruèenia tejto výzvy aktualizova prípravu na náhradnú rodinnú starostlivos pod¾a § 40..
16. V § 47 ods. 6 sa slová § 62 ods. 2 a 6 nahrádzajú
slovami § 62 ods. 2, 6, 8 a 9.
17. V § 47a ods. 1 sa odkaz 38a nad slovom starostlivos oznaèuje ako odkaz 38b a poznámka pod èiarou
k odkazu 38a sa oznaèuje ako poznámka pod èiarou
38b.
18. V § 48 ods. 4 sa slová a 14 nahrádzajú slovami
a 13.
19. V poznámke pod èiarou k odkazu 42a sa citácia
§ 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea
a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 532/2007 Z. z. nahrádza citáciou Zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na
diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov..
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20. V § 53 ods. 1 písm. b) sa slová je obèan s akým
zdravotným postihnutím nahrádzajú slovami vyaduje na základe vyjadrenia pod¾a osobitného
predpisu22a) osobitnú starostlivos z dôvodu zdravotného stavu.
21. V § 53 ods. 2 sa za slová bolo najneskôr po vkladá slovo tvortýdòovej, slová § 53 ods. 4 písm. c) sa
nahrádzajú slovami odseku 4 písm. c) piateho bodu,
v prípade dieaa uvedeného v odseku 4 písm. e) a vypúa sa druhá veta.
22. V § 53 ods. 4. písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak je dåka trvania výchovného opatrenia urèená súdom,.
23. V § 53 ods. 4 písm. c) piatom bode sa slovo posudku nahrádza slovom vyjadrenia a za slová a pre
deti sa vkladá èiarka a slová s akým zdravotným
postihnutím sa nahrádzajú slovami ktorých zdravotný stav vyaduje osobitnú starostlivos výluène pobytovou formou na základe vyjadrenia pod¾a osobitného
predpisu22a).
24. V § 53 ods. 5 sa za slová § 39 ods. 4 vkladajú
slová a ods. 11 písm. b).
25. V poznámke pod èiarou k odkazu 43 sa citácia
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikaèné predpoklady a osobitné kvalifikaèné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
26. V § 53 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
Podmienky zotrvania mladého dospelého dohodne
detský domov písomne s mladým dospelým. Súèasou
písomnej dohody je aj konkrétny plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého pod¾a § 55 ods. 2
vypracovaný pre mladého dospelého..
27. V § 53 ods. 10 sa odkaz 41 nad slovom predpisu
oznaèuje ako odkaz 43.
28. V § 53 sa odsek 11 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c)v písomnom zhodnotení prípravy; súèasou písomného zhodnotenia prípravy je najmä
1. zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií pod¾a písmena a) a zhodnotenie spolupráce v nácviku pod¾a písmena b) poèas prípravy
na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
2. uvedenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
3. uvedenie záveru, e fyzická osoba absolvovala
alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti..
29. § 53 sa dopåòa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
(12) Ústavnú starostlivos, predbené opatrenie
a výchovné opatrenie môe vykonáva v profesionálnej
rodine aj fyzická osoba, ktorá spåòa kvalifikaèný pred-
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poklad pod¾a osobitného predpisu,43a) fyzická osoba,
ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a spåòa kvalifikaèný predpoklad pod¾a osobitného
predpisu,43a) ak ide o diea pod¾a odseku 1 písm. c) a d),
alebo fyzická osoba uvedená v § 93 ods. 9 a táto fyzická
osoba
a) zabezpeèovala starostlivos o deti alebo vykonávala
sociálnu prácu v detskom domove nepretrite najmenej tri roky a
b) absolvovala èasti prípravy pod¾a odseku 11 písm. a)
prvého bodu a písmena b) v rozsahu najmenej
ôsmich hodín.
(13) Prípravu pod¾a odseku 12 písm. b) vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pod¾a miesta sídla detského domova alebo ktorýko¾vek
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po dohode s detským domovom, ktorý fyzickú osobu
zamestnáva alebo akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti pod¾a odseku 11, po dohode s detským domovom, ktorý fyzickú osobu
zamestnáva; na túto prípravu § 53 ods. 11 písm. c) platí
rovnako..
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:

43a) Zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

30. § 54 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak výsledky odbornej diagnostiky alebo priebené výsledky odbornej diagnostiky preukazujú, e diea
vo veku do troch rokov treba zaradi do pecializovanej
samostatnej skupiny pod¾a § 53 ods. 4 písm. c) piateho
bodu alebo e diea treba zaradi do pecializovanej
samostatnej skupiny pre deti s duevnou poruchou,
alebo je dieau potrebné poskytova osobitnú starostlivos výluène pobytovou formou, detský domov poiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého
územnom obvode má sídlo, o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.22a).
31. V § 55 ods. 1 sa vypúa druhá veta a na konci sa
pripájajú tieto vety: Súèasou individuálneho plánu
rozvoja osobnosti dieaa je aj spôsob a èasový interval
vyhodnocovania plnenia tohto plánu. Plán výchovnej
práce s dieaom sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát
mesaène. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieaa
sa komplexne vyhodnocuje najmenej jedenkrát polroène..
32. V § 55 odsek 2 znie:
(2) Súèasou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieaa je aj plán prípravy na osamostatnenie sa
zodpovedajúci potrebám a monostiam dieaa, ktorý
zahrnie detský domov do individuálneho plánu rozvoja
osobnosti dieaa najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti dieaa..
33. § 55 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Po skonèení ústavnej starostlivosti pod¾a § 59
ods. 1 písm. f) vypracuje detský domov s mladým dospelým plán prípravy na osamostatnenie sa, ktorého súèasou je aj predpokladaný spôsob zabezpeèenia si ïalieho bývania. Do plánu prípravy na osamostatnenie
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sa vypracovaného s mladým dospelým sa uvedie pri
jeho odchode návrh mladého dospelého pod¾a § 69
ods. 2 prvej vety.
(4) Plán prípravy na osamostatnenie sa pod¾a odsekov 2 a 3 zoh¾adòuje monosti pomoci obce pod¾a § 75
ods. 1 písm. e) tvrtého bodu mladému dospelému po
skonèení ústavnej starostlivosti..
34. V poznámke pod èiarou k odkazu 44 sa vypúa
slovo 50,.
35. § 57 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Detský domov môe utvori podmienky na predåenie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v detskom domove poskytovaná starostlivos do dovàenia
25. roku veku pod¾a § 49 ods. 3, ak sa táto fyzická osoba sústavne pripravuje na povolanie túdiom. Dåka
pobytu pod¾a prvej vety nemôe by dlhia ako 24 mesiacov. Sústavná príprava na povolanie túdiom sa posudzuje pod¾a osobitného predpisu.42a)
(6) Podmienky na predåenie pobytu a výku úhrady
za tento pobyt dohodne písomne detský domov s plnoletou fyzickou osobou pod¾a odseku 5. Na urèenie výky úhrady sa vzahuje § 61 ods. 6 a 7 prvá a tretia veta
rovnako..
36. V § 60 ods.1 písmeno j) znie:
j) záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieaa,.
37. V § 61 ods. 2 prvej vete sa za slovami najviac vo
výke vypúa slovo dvojnásobku.
38. V § 61 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak
mladý dospelý má nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, na urèenie úhrady sa odsek 2 vzahuje rovnako. Ak je mladý dospelý poberate¾om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pod¾a
osobitného predpisu,44b) platí úhradu pod¾a odseku 6
najviac vo výke tejto dávky a týchto príspevkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 44b znie:

44b) Zákon è. 599/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

39. V § 62 ods. 1 písm. a) sa za slovo zákona vkladajú slová na základe dohody so zákonným zástupcom
dieaa alebo na základe dohody s plnoletou fyzickou
osobou.
40. V § 62 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: na prijatie dieaa
v naliehavých prípadoch sa § 51 ods. 2 vzahuje rovnako..
41. V § 62 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
diea zdriava mimo krízového strediska so súhlasom
krízového strediska, postupuje krízové stredisko pod¾a
§ 56 ods. 6 a 7..
42. § 62 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu pod¾a odseku 1 písm. b) a c), môe krízové stredisko dieau, ktoré sa zdriava krátkodobo so súhlasom krízového strediska mimo krízového strediska
z dôvodu návtevy rodièov alebo osoby, ktorá sa osobne
stará o diea, ktorým bolo diea odòaté zo starostlivosti
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rozhodnutím súdu, poskytnú na úèel podpory plnenia
individuálneho plánu na zvládnutie krízy príspevok na
stravu vo výke èasti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, poèas ktorého sa diea zdriava mimo
krízového strediska..
43. V § 63 ods. 2 sa odkaz 44b nad slovami adiktológa a psychiatra oznaèuje ako odkaz 44c a poznámka
pod èiarou k odkazu 44b sa oznaèuje ako poznámka
pod èiarou 44c.
44. V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Príspevok na u¾ahèenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje detský domov v peòanej
forme spôsobom navrhnutým mladým dospelým. Ak je
to úèelné na zabezpeèenie bývania mladého dospelého,
na zabezpeèenie vecí súvisiacich s bývaním alebo na
iné úèely súvisiace so zvýením schopnosti mladého
dospelého samostatne sa ivi, ktoré navrhne obec pod¾a § 75 ods. 1 písm. e) tvrtého bodu, môe detský domov rozhodnú o poskytnutí príspevku na u¾ahèenie
osamostatnenia sa mladého dospelého aj vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme alebo môe rozhodnú
o urèení iného spôsobu poskytnutia peòanej formy
tohto príspevku, ako navrhne mladý dospelý. Vecnú
formu príspevku na u¾ahèenie osamostatnenia sa mladého dospelého alebo vecnú èas kombinovanej formy
tohto príspevku poskytne detský domov pod¾a právoplatného rozhodnutia..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
45. V § 69 ods. 4 sa za slová v domove sociálnych
sluieb pre dospelých32) vkladajú slová alebo v pecializovanom zariadení45b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45b znie:

45b) § 39 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

46. V § 72 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: a vedie zoznam fyzických osôb, ktoré skonèili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo
poradenskej práce (ïalej len zoznam supervízorov).
47. V § 73 ods. 1 písmeno c) znie:
c) zriaïuje, kontroluje a metodicky usmeròuje detský
domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu, schva¾uje vnútornú organizaènú truktúru
týchto detských domovov a vypracúva koncepcie zabezpeèovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu,.
48. V § 73 ods. 1 písm. d) sa slovo schva¾uje nahrádza slovami urèuje priority v oblasti zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch urèeného orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob ich organizaèného zabezpeèenia a schva¾uje.
49. V § 73 ods. 1 písmeno g) znie:
g) zverejòuje na svojom webovom sídle výku priemerných bených výdavkov urèených pod¾a § 89 ods. 3
na miesto v detských domovoch a v detských domovoch
pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok,.
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50. V § 73 ods. 1 písm. h) sa za slovom rodiny spojka a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová: detský domov a detský domov pre maloletých
bez sprievodu,.
51. V § 73 ods. 1 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
v) plní úlohy na zabezpeèenie vykonávania rozhodnutí
súdu v zariadeniach, a to
1. poskytuje finanèné prostriedky pod¾a § 89,
2. priebene sleduje a vypracúva preh¾ad o stave
miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, v krízových
strediskách a v resocializaèných strediskách zriadených vyím územným celkom, obcou alebo
akreditovaným subjektom, urèených na vykonávanie rozhodnutí súdu v územných obvodoch urèených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na úèely urèenia spôsobu
realizácie plánu zabezpeèovania vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
predbeného opatrenia a o uloení výchovného
opatrenia pod¾a osobitného predpisu10) v zariadeniach (ïalej len plán zabezpeèenia vykonávania
rozhodnutí súdu v zariadení),
3. vypracúva v spolupráci s urèenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územných obvodoch urèených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a v spolupráci s vyím územným celkom
preh¾ad regionálnych potrieb v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných
obvodoch urèených orgánov sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci
kalendárny rok najneskôr do 30. apríla,
4. vypracúva a zverejòuje na základe priorít pod¾a
písmena d) plán zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, ktorého súèasou
sú podmienky a spôsob organizaèného zabezpeèenia potrebného poètu miest na zabezpeèenie
vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane poètu miest a poiadaviek na odborné zameranie a pecializáciu krízového strediska, poètu
miest a pecifikácie potrebných miest pod¾a § 53,
ktoré treba zabezpeèi v zariadeniach zriadených
vyím územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre územné obvody urèených
orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,
5. vypracúva a zverejòuje spôsob realizácie plánu
zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu do
31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci
kalendárny rok,
6. uzatvára zmluvu o poskytnutí finanèného príspevku pod¾a § 89 s vyím územným celkom, obcou a akreditovaným subjektom a kontroluje dodriavanie zmluvných podmienok,
7. doruèuje návrh zmluvných podmienok vyiemu územnému celku, obci a akreditovanému
subjektu do 31. januára beného rozpoètového
roku,
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8. aktualizuje a zabezpeèuje dostupnos informácií
na úèely zabezpeèenia sústavnej ochrany dieaa
pod¾a § 26,.
Doterajie písmeno v) sa oznaèuje ako písmeno w).
52. V § 73 ods. 2 písm. e) devätnásty bod znie:
19. ktorý spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a odseku 1
pri vypracúvaní preh¾adu regionálnych potrieb
v oblasti zabezpeèovania vykonávania rozhodnutí
súdu v zariadeniach a pri tvorbe plánu zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení
a s urèeným orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pod¾a odseku 3 pri vypracúvaní návrhu priorít v oblasti sprostredkovania
náhradnej rodinnej starostlivosti, prípravy na náhradnú rodinnú starostlivos a prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ak
je potrebné a úèelné tieto prípravy zabezpeèi
akreditovaným subjektom ako súèas priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,.
53. V § 73 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) vypracúva a uskutoèòuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti pod¾a § 93
ods. 8,.
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
54. V § 73 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) rozhoduje
1. o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem sta sa
pestúnom alebo osvojite¾om, do zoznamu iadate¾ov,
2. o nezapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem sta
sa pestúnom alebo osvojite¾om, do zoznamu iadate¾ov,
3. o zastavení konania vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom alebo osvojite¾om, do zoznamu iadate¾ov pod¾a § 35 ods. 6,
4. o vyradení iadate¾a zo zoznamu iadate¾ov,
b) koordinuje poskytovanie pomoci a sociálneho poradenstva na u¾ahèenie plnenia úèelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti,.
55. V § 73 ods. 3 písmeno k) znie:
k) vypracúva a uskutoèòuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti pod¾a § 93
ods. 8,.
56. V § 73 ods. 3 písm. l) sa vypúajú slová v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti a slová a v oblasti zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zaradeniach.
57. V § 73 ods. 3 písmeno m) znie:
m) vypracúva a zverejòuje na základe priorít pod¾a odseku 1 písm. d) plán zabezpeèenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,.
58. V § 73 ods. 3 písm. n) sa slová zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu akreditovaným subjek-
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tom nahrádzajú slovami sprostredkovania náhradnej
rodinnej starostlivosti.
59. V § 73 ods. 3 písm. o) sa vypúajú slová vyím
územným celkom, obcou a.
60. V § 73 ods. 5 sa za slová pod¾a odseku 2 vkladajú slová a 3.
61. V § 75 ods. 1 písm. h) sa slová urèenému orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a
§ 73 ods. 3 nahrádzajú slovami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1.
62. V § 77 ods. 2 sa slová písmena g), písmena h)
nahrádzajú slovami písmená g) a i).
63. V § 79 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) písomne vypracovaný program supervízie a spôsob
zabezpeèovania programu supervízie vykonávaných opatrení, na ktoré iada akreditáciu; na program supervízie § 93 ods. 8 platí rovnako..
64. V § 79 odsek 4 znie:
(4) Za bezúhonnú sa na úèely odseku 1 písm. b) a d)
a odseku 2 písm. b) nepovauje fyzická osoba, ktorá
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin
alebo bola právoplatne odsúdená za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládei pod¾a
§ 204 a 211 Trestného zákona, a to aj vtedy, ak jej bolo
odsúdenie za uvedené trestné èiny zahladené, alebo sa
na òu h¾adí, akoby nebola za taký èin odsúdená pod¾a
osobitného predpisu.38a) Bezúhonnos sa preukazuje
odpisom registra trestov. Splnenie podmienky bezúhonnosti zisuje ministerstvo.36d).
65. V § 83 odsek 4 znie:
(4) Na iados podanú pod¾a odsekov 2 a 3 sa § 80
ods. 2 a 3 vzahujú rovnako. Súèasou iadosti je aj popis zmien rozhodujúcich skutoèností, najmä zmien
podmienok pod¾a § 79, ktoré nastali poèas obdobia
platnosti akreditácie, o ktorej predåenie iada akreditovaný subjekt. iadate¾ o predåenie platnosti akreditácie je povinný preukáza splnenie podmienok pod¾a
§ 79 alebo splnenie niektorej z podmienok pod¾a § 79 a
na písomné vyzvanie ministerstva. Ak akreditaèná komisia po posúdení iadosti o predåenie platnosti akreditácie, zistení a overení skutoèností uvedených v iadosti nemá pochybnosti o splnení podmienok na
predåenie platnosti akreditácie, nemusí vykona overenie odbornej spôsobilosti pod¾a § 82 ods. 1 písm. b)..
66. V § 89 ods. 1, 3 a 7 sa slová urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo vetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a
§ 73 ods. 1 v príslunom gramatickom tvare.
67. V § 89 ods. 2 sa slová Urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádzajú
slovami Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1, slová vo svojom územnom obvode sa nahrádzajú slovami v územných obvodoch urèených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a vypúajú sa slová ktorý sa pripravuje na povolanie,.
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68. V § 89 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
69. V § 89 ods. 5 sa slová pod¾a § 73 ods. 3 písm. m)
nahrádzajú slovami pod¾a § 73 ods. 1 písm. v) tvrtého
bodu.
70. V § 89 ods. 9 sa slová urèené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú
nahrádzajú slovami orgán sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1 poskytuje.
71. V § 89 sa vypúa odsek 10.
Doterajie odseky 11 a 18 sa oznaèujú ako odseky 10
a 17.
72. V § 89 ods. 10 sa slová urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádzajú
slovami orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1.
73. V 89 ods. 11 sa slová urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádzajú
slovami orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1 a vypúa sa druhá
veta.
74. V § 89 ods. 13 sa slová odseku 12 nahrádzajú
slovami odseku 11.
75. V § 89 ods. 14 sa slová urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádzajú
slovami orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1.
76. V § 89 ods. 15 sa za slová kurately pod¾a § 73
ods. 2 vkladajú slová a 3 a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: a pod¾a § 73 ods. 3 písm. m).
77. V § 89 ods. 17 sa slová odseky 16 a 17  nahrádzajú slovami odseky 15 a16.
78. V § 90 ods. 2 sa za slová o neposkytnutí príspevku na stravu, o vkladajú slová poskytnutí príspevku
na u¾ahèenie osamostatnenia sa mladého dospelého
vo vecnej forme, o poskytnutí príspevku na u¾ahèenie
osamostatnenia sa mladého dospelého v kombinovanej forme, o urèení iného spôsobu poskytnutia peòanej formy príspevku na u¾ahèenie osamostatnenia sa
mladého dospelého, ako navrhol mladý dospelý, o neposkytnutí.
79. V § 90 odsek 3 znie:
(3) Zariadenie je prísluné na rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku na u¾ahèenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
o poskytnutí príspevku na u¾ahèenie osamostatnenia
sa mladého dospelého vo vecnej forme, o poskytnutí
príspevku na u¾ahèenie osamostatnenia sa mladého
dospelého v kombinovanej forme, o urèení iného spôsobu poskytnutia peòanej formy príspevku na u¾ahèenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ako navrhol mladý dospelý. Na poskytnutie príspevku na stravu
pod¾a § 62 ods. 9 sa nevzahujú veobecné predpisy
o správnom konaní.71).
80. V § 93 ods. 1 sa za slovo právo, vkladajú slová
sociálne sluby a poradenstvo, verejná politika a.
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81. V § 93 ods. 6 sa odkaz 74a nad slovom predpis
oznaèuje ako odkaz 43a a poznámka pod èiarou k odkazu 74a sa vypúa.
82. V poznámke pod èiarou k odkazu 74 sa vypúajú slová o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
83. V § 93 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, ktorý zisuje pomery pod¾a
§ 20 ods. 2, vyhotoví zo zisovania pomerov písomný záznam. Súèasou písomného záznamu je aj odporúèanie
ïalieho postupu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, ktoré vychádza zo zistených pomerov. Písomný záznam je súèasou spisovej dokumentácie vedenej
pod¾a § 73 ods. 2 písm. e) ôsmeho bodu..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
84. § 93 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak treba zabezpeèi sociálnoprávnu ochranu
detí a sociálnu kuratelu metódami psychoterapie,
môu psychoterapiu vykonáva v ustanovenom rozsahu ako súèas vykonávaných opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately len odborne spôsobilé
fyzické osoby. Odborná spôsobilos na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately sa preukazuje dokladom o získaní vysokokolského vzdelania druhého stupòa v ustanovenom
tudijnom odbore alebo uznaným dokladom o takom
vysokokolskom vzdelaní vydaným zahraniènou vysokou kolou a dokladom o skonèení odbornej akreditovanej prípravy na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rozsah
vykonávania psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, zoznam tudijných
odborov a odbornú akreditovanú prípravu na výkon
psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. .
85. Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:
§ 93a
(1) Ministerstvo vedie zoznam supervízorov. Do zoznamu supervízorov zapíe ministerstvo fyzickú osobu
na jej iados, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
alebo má uznaný doklad o takom vysokokolskom
vzdelaní vydaný zahraniènou vysokou kolou,
c) je bezúhonná a
d) má doklad o úspenom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej
práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej
240 hodín.
(2) Písomná iados o zapísanie do zoznamu supervízorov obsahuje meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorá
iada o zápis do tohto zoznamu, jej kontaktnú adresu
a telefónne èíslo alebo iný kontaktný údaj, na ktorom
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budú poskytnuté záujemcom o programy supervízie
bliie informácie.
(3) Prílohou iadosti je overená fotokópia diplomu
alebo dokladu pod¾a odseku 1 písm. b), výpis z registra
trestov nie starí ako tri mesiace a overená fotokópia
dokladu pod¾a odseku 1 písm. d). V iadosti o zapísanie
do zoznamu supervízorov môu by uvedené bliie informácie v rozsahu najviac 120 slov o odbornej spôsobilosti a profesijných skúsenostiach fyzickej osoby,
ktorá iada o zapísanie do zoznamu supervízorov, najmä dåke praxe vo vykonávaní programov supervízie
oblas vykonávania supervíznych programov.
(4) Za bezúhonnú sa na úèely zapísania do zoznamu supervízorov povauje fyzická osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie
starím ako tri mesiace ku dòu podania písomnej iadosti o zápis do zoznamu supervízorov.
(5) Za správnos a úplnos údajov v iadosti zodpovedá fyzická osoba, ktorá poiadala o zapísanie do zoznamu supervízorov.
(6) Na zapísanie do zoznamu supervízorov sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.71)
(7) Ak sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1 a 4,
ministerstvo do piatich pracovných dní od doruèenia
iadosti zapíe fyzickú osobu do zoznamu iadate¾ov.
(8) Ak nie sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1
a 4, na takúto iados sa h¾adí ako keby nebola podaná a ministerstvo o tom písomne informuje iadate¾a do
piatich pracovných dní od doruèenia iadosti.
(9) Fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov
poèas piatich rokov odo dòa zapísania do zoznamu.
(10) Ministerstvo vymae zo zoznamu supervízorov
fyzickú osobu, ktorá
a) písomne poiada o výmaz,
b) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo
jej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
c) bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin,
d) bola vedená v zozname supervízorov pä rokov pod¾a
odseku 9,
e) zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu.
(11) Zoznam supervízorov je verejne prístupný na
webovom sídle ministerstva. Zoznam supervízorov obsahuje údaje pod¾a odseku 2 a tudijný program, v ktorom získala fyzická osoba vedená v zozname supervízorov vysokokolské vzdelanie pod¾a odseku 1 písm. b) a
môe obsahova bliie informácie pod¾a odseku 3 druhej vety. Potvrdenie o tom, e fyzická osoba je vedená
v zozname supervízorov, vydá ministerstvo len na jej
iados.
(12) Na opakované zapísanie fyzickej osoby do zoznamu supervízorov odseky 1 a 11 platia rovnako..
86. Za § 100i sa vkladá § 100j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 100j
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2011
(1) Práva a povinnosti z dohôd78) uzatvorených urèeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately do 30. júna 2011 v súvislosti s výkonom zriaïovate¾skej pôsobnosti vo vzahu k detským domovom
a detským domovom pre maloletých bez sprievodu
a v súvislosti s pôsobnosou urèeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti
zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pod¾a zákona úèinného do 30. júna 2011 prechádzajú
od 1. júla 2011 na orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1.
(2) Práva a povinnosti úèastníkov právnych vzahov
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyplývajúce z prechodu zriaïovate¾skej pôsobnosti k detským domovom a k detským domovom pre maloletých
bez sprievodu a z prechodu pôsobnosti v oblasti zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzniknuté do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla
2011 z urèeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na orgán sociálnoprávnej ochrany
detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1
pod¾a delimitaèných protokolov uzatvorených medzi
urèeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí a rodiny a sociálnej kurately uvedeným v § 73
ods. 1.
(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckého
pomeru tátnych zamestnancov vykonávajúcich tátnu slubu v oblasti sociálnych vecí vo vzahu k zriaïovate¾skej pôsobnosti k detským domovom a k detským
domovom pre maloletých bez sprievodu a v oblasti zabezpeèenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pod¾a zákona úèinného do 30. júna 2011 prechádzajú
od 1. júla 2011 z doterajích sluobných úradov, ktorými sú urèené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na sluobný úrad, ktorým je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej
kurately uvedený v § 73 ods. 1.
(4) Ak urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately neskonèil do 30. júna 2011 konanie vo veciach, v ktorých v prvom stupni konal a rozhodoval detský domov alebo detský domov pre maloletých
bez sprievodu, postúpi vec79) po 30. júni 2011 na konanie a rozhodnutie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a rodiny a sociálnej kurately uvedenému v § 73 ods. 1.
(5) V príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá nebola skonèená do 30. júna
2011, sa po 30. júni 2011 postupuje pod¾a zákona
úèinného od 1. júla 2011. Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti skonèená do
30. júna 2011 sa povauje za prípravu na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti pod¾a zákona
úèinného od 1. júla 2011. Fyzická osoba, ktorá absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhrad-
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nej starostlivosti od 1. januára 2010 do 30. júna 2011,
môe poiada do 31. decembra 2011 subjekt, u ktorého
absolvovala túto prípravu, o doplnenie tejto prípravy
pod¾a zákona úèinného od 1. júla 2011.
(6) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pod¾a § 73 ods. 1 poskytuje vyiemu územnému celku finanèné prostriedky na úhradu výdavkov na
poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti pod¾a § 100 ods. 11, ktoré zriadil, a v zariadení pestúnskej starostlivosti pod¾a § 100 ods. 11,
s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytovaní finanèného
príspevku na úhradu nákladov za sociálnu slubu pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2008. Finanèné
prostriedky na nasledujúci kalendárny rok poskytuje
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1 na základe iadosti vyieho územného celku podanej do 31. októbra. O poskytnutí finanèných prostriedkov uzatvorí orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a § 73 ods. 1
s vyím územným celkom zmluvu. Na urèenie výky finanèných prostriedkov sa vzahuje zákon úèinný do
31. decembra 2008. Poskytovaním finanèných prostriedkov na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v pestúnskych zariadeniach pod¾a § 100
ods. 11 vyiemu územnému celku nie je dotknutá pôsobnos vyieho územného celku pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008. Ustanovenie § 100 ods. 12
sa od 1. júla 2011 nepouije.
(7) Ak tátny zamestnanec spåòal do 30. júna 2011
kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovené v § 93 ods. 1, povaujú sa kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie týchto opatrení pod¾a zákona
úèinného od 1. júla 2011 za splnené.
(8) Zriaïovatelia detských domovov sú povinní zabezpeèi a utvori podmienky v detských domovoch do
31. decembra 2011 tak, aby od 1. januára 2012 bolo
kadé diea do iestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do
profesionálnej rodiny s výnimkou dieaa, ktorého
zdravotný stav vyaduje preukázate¾ne osobitnú starostlivos v pecializovanej samostatnej skupine pod¾a
§ 53 ods. 4 písm. c), alebo v prípade dieaa pod¾a § 53
ods. 4 písm. e) alebo ak je to v záujme dieaa z dôvodu
zachovania súrodeneckých väzieb. Na preukázanie
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potreby osobitnej starostlivosti pod¾a prvej vety § 54
ods. 7 platí rovnako..
Poznámky pod èiarou k odkazom 78 a 79 znejú:

78) Napríklad § 15 zákona è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov.
79
) § 20 zákona è. 71/1967 Zb..

Èl. VII
Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 513/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 5 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Ak oprávnená osoba je poberate¾ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod¾a
osobitného predpisu23b) alebo je fyzická osoba, ktorá sa
s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodièovského príspevku urèí platite¾; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa
nepouijú.
(9) Ak sa rodièovský príspevok vypláca oprávnenej
osobe uvedenej v odseku 8 a oprávnená osoba nevyuíva rodièovský príspevok v súlade s § 1 ods. 2, platite¾
vydá rozhodnutie o urèení osobitného príjemcu rodièovského príspevku. Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba
alebo fyzická osoba. Osobitný príjemca zabezpeèí úèelné vyuitie rodièovského príspevku. Platite¾ rozhodne
o uvo¾není osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody
na jeho urèenie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:

23b) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. VIII
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2011 okrem
pädesiateho tretieho bodu, pädesiateho piateho
bodu, esdesiateho tretieho bodu a osemdesiateho
tvrtého bodu v èl. VI, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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