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181
ZÁKON
z 1. júna 2011
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet
Tento zákon upravuje úèel, podmienky, rozsah
a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§2
Úèel poskytovania dotácií
(1) Dotáciu z rozpoètovej kapitoly ministerstva na
prísluný rozpoètový rok mono poskytnú za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným
predpisom1) na podporu
a) baníctva, tradície a histórie banských èinností, odstránenia následkov banskej èinnosti,
b) rozvoja malého a stredného podnikania,
c) vyuívania biomasy a slneènej energie,
d) ochrany spotrebite¾a,
e) rozvoja priemyselnej výroby a sluieb.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. a) mono poskytnú
v uho¾nom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a) plnenie deputátnych nárokov v uho¾nom baníctve,
na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ïalej len oprávnená osoba),
b) zabezpeèenie alebo likvidáciu starých banských diel
a ich následkov,2)
c) technické práce vykonávané pod¾a útlmového programu banskej èinnosti,
d) banskú èinnos, ktorej podpora vyplýva z osobitného predpisu,3)
e) publikaènú èinnos s banskou tematikou, údrbu
a rekontrukciu banských pamiatok, budovanie náuèných banských chodníkov a ïalích aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských èinností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie.

1

(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. b) mono poskytnú
na
a) programy rozvoja malého a stredného podnikania
schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky,4)
b) úhradu prevádzkových nákladov právnickej osoby
zriadenej ministerstvom, ktorá zabezpeèuje administratívne èinnosti, na realizáciu programov pod¾a
písmena a).
(4) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. c) mono poskytnú
na
a) naintalovanie slneèných kolektorov v rodinnom
dome alebo bytovom dome,
b) kúpu a intaláciu kotla na biomasu v rodinnom
dome.
(5) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. d) mono poskytnú
na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebite¾a, ktorých predmet urèí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom
sídle najneskôr do 30. novembra prísluného kalendárneho roka.
(6) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. e) mono poskytnú
na
a) vybudovanie prístupovej komunikácie,
b) vybudovanie kanalizácie,
c) vybudovanie prípojky vody,
d) vybudovanie prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a preloky plynárenského zariadenia,
e) vybudovanie elektrickej prípojky vrátane preloky
rozvodného zariadenia,
f) terénne úpravy,
g) výstavbu èistiarne odpadových vôd,
h) výstavbu transformaènej stanice,
i) výstavbu regulaènej stanice plynu,
j) archeologický prieskum,
k) geologické práce,5)
l) geodetické práce,
m) výkup pozemkov pod infratruktúru, ktorými sú stavebné objekty a ininierske siete, ktoré iadate¾ uvedie pod¾a prílohy è. 2 èasti 3 Stavebné objekty,
n) náklady na projektovú dokumentáciu ininierskych
stavieb pod¾a písmen a) a i),
o) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu

) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) § 35 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o tátnej pomoci na u¾ahèenie zatvorenia uho¾ných baní neschopných konkurencie.
4
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorích predpisov.
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v územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré
schválila vláda Slovenskej republiky.
(7) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) mono poskytnú
aj pre ministerstvom zriadené obchodné spoloènosti na
a) základe uznesenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnym vládou Slovenskej republiky
schváleným projektom,
b) úhradu nákladov na realizáciu investície investora,
vyplývajúce z mandátnej zmluvy pod¾a § 10 ods. 6
písm. g).
Podmienky poskytovania dotácií
§3
Dotáciu pod¾a § 2 mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je
a) organizácia pod¾a osobitného predpisu6) (ïalej len
poverená organizácia), alebo Zdruenie baníckych
spolkov a cechov Slovenska7) (ïalej len banícke
zdruenie),
b) zdruenie právnických osôb s úèasou ministerstva,
ktoré zabezpeèuje administratívne èinnosti na realizáciu programov pod¾a § 2 ods. 3,
c) fyzická osoba nepodnikate¾ 8) alebo právnická osoba
vykonávajúca správu a údrbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome alebo
spoloèenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome,9)
d) obèianske zdruenie,10)
e) obec alebo vyí územný celok11) (ïalej len obec),
f) obchodná spoloènos zaloená ministerstvom.
§4
(1) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) mono poskytnú
poverenej organizácii alebo baníckemu zdrueniu.
(2) Ak sa poskytnutie dotácie poaduje na plnenie deputátneho nároku oprávnených osôb, musí poverená
organizácia preukáza poèet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii finanèné prostriedky najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu
v príslunom rozpoètovom roku. Dotácie sa poskytujú
tvrroène.
(3) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 2 písm. b) ministerstvo
môe poskytnú poverenej organizácii na základe písomného poverenia; na odstránenie havárie starého
banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.
(4) Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré èinnosti pod¾a odseku 3,
je povinná tieto zabezpeèi formou verejného obstarávania pod¾a osobitného predpisu.12)
6

)
)
8
)
9
)
10
)
7

11
12

)

)
)
14
)
13
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(5) Pod¾a odsekov 3 a 4 postupuje poverená organizácia obdobne pri zabezpeèovaní banskej èinnosti alebo
èinnosti vykonávanej banským spôsobom pod¾a osobitných predpisov.13)
(6) Dotáciu na èinnosti pod¾a § 2 ods. 2 písm. e) mono poskytnú baníckemu zdrueniu na základe iadosti predkladanej ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom má by poskytnutá dotácia.
§5
(1) Dotácia pod¾a § 2 ods. 3 písm. b) sa môe poui aj
na úhradu mzdových nákladov, ak priemerná mzda zamestnanca tejto právnickej osoby nie je vyia ako
1,7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone
práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeò ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslunom rozpoètovom roku.
(2) Programy pod¾a § 2 ods. 3 nadobúdajú platnos
dòom ich vyhlásenia v Obchodnom vestníku.
§6
(1) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) mono poskytnú
fyzickej osobe nepodnikate¾ovi8) alebo právnickej osobe
vykonávajúcej správu a údrbu bytového a nebytového
fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome alebo spoloèenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome.9)
(2) Dotáciu na vyuívanie biomasy mono poskytnú
na kúpu a intaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome iadate¾a do 30 % z kúpnej ceny naintalovaného kotla, najviac 1 000 eur.
(3) Dotáciu na vyuitie slneènej energie mono poskytnú iadate¾ovi najviac
a) 200 eur za 1 m2 naintalovaných slneèných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 plochy v rodinnom dome
iadate¾a,
b) 100 eur za 1 m2 naintalovaných slneèných kolektorov v bytovom dome; najvyia dotácia je v rozsahu
najviac 3 m2 na kadý byt v bytovom dome.
(4) iados o poskytnutie dotácie sa predkladá najneskôr es mesiacov po ukonèení intalácie kotla na biomasu alebo intalácie slneèných kolektorov.
§7
(1) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. d) mono poskytnú
obèianskemu zdrueniu, ktoré
a) vykonáva èinnos pod¾a osobitného predpisu14) a nevykonáva inú èinnos,

§ 3a zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe.
Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
§ 7 a nasl. Obèianskeho zákonníka.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
§ 25 ods. 6 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
Zákon è. 250/2007 Z. z.
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b) vzniklo najmenej jeden rok pred dòom podania iadosti o poskytnutie dotácie,
c) preukáe, e má na financovanie projektu, na ktorý
dotáciu poaduje, z vlastných alebo iných zdrojov
zabezpeèené spolufinancovanie projektu najmenej
10 % z poadovanej dotácie.
(2) iados o poskytnutie dotácie predkladá obèianske zdruenie pod¾a odseku 1 v dvoch rovnopisoch do
31. januára prísluného kalendárneho roka pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 1.
§8
(1) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) mono poskytnú
obci na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh pod¾a § 2 ods. 6 písm. a) a n) súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku
v priemyselnej zóne na realizáciu projektov súvisiacich
s rozvojom priemyselnej výroby a sluieb.
(2) Na úèely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy povaujú úlohy súvisiace s vybudovaním
stavebných objektov, zabezpeèením prác, prieskumov
a projektovej dokumentácie pod¾a § 2 ods. 6.
(3) Prevod vlastníckeho práva k stavebným objektom, na ktoré obci bola poskytnutá dotácia pod¾a § 2
ods. 6 písm. a) a i), nemôe obec vykona po dobu ich
odpisovania.15)
(4) Prevod vlastníckeho práva k pozemkom, na ktoré
obci bola poskytnutá dotácia pod¾a § 2 ods. 6 písm. m),
nemôe obec vykona po dobu 20 rokov od poskytnutia
dotácie.
(5) Ak obec poruí povinnosti ustanovené v odsekoch
3 a 4, je povinná poskytnutú dotáciu vráti, ak sa s ministerstvom nedohodne inak.
(6) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú do 15 %
z celkovej hodnoty investície investora. Hodnota 15 %
z celkovej hodnoty investície investora sa vypoèíta
z údajov, ktoré obec uvedie v iadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 2. Ak bude hodnota investície niia,
dotácia obci sa upraví tak, aby nepresiahla maximálnu
výku 15 % dotácie.
(7) Obec je povinná predklada ministerstvu tvrroèné správy o pouití dotácie a zostatku dotácie. Po vyèerpaní dotácie je prijímate¾ povinný predloi závereènú
správu do dvoch mesiacov odo dòa vyèerpania dotácie.
§9
Spôsob poskytnutia dotácie
(1) iados o poskytnutie dotácie pod¾a tohto zákona
(ïalej len iados) iadate¾ predkladá v papierovej podobe alebo elektronickej podobe16) podpísanú zaruèeným elektronickým podpisom vrátane jej príloh pod¾a
§ 10. Na úèely § 7 a 8 sú vzory iadostí uvedené v prílohách è. 1 a 2.
15

)
)
17
)
18
)
19
)
16
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(2) iados obsahuje pri
a) právnickej osobe  podnikate¾ovi17)
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo,
4. meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu,
b) fyzickej osobe  podnikate¾ovi17)
1. obchodné meno,
2. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3. identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je
ustanovený,
c) obci
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo,
4. meno a priezvisko starostu obce alebo predsedu
samosprávneho kraja,
d) právnickej osobe  nepodnikate¾ovi
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo,
4. meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo
mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu,
e) fyzickej osobe  nepodnikate¾ovi
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. dátum narodenia.
(3) iados obsahuje aj
a) vymedzenie úèelu, na ktorý sa dotácia poaduje,
b) výku poadovanej dotácie,
c) súhlas iadate¾a so spracovaním a zverejòovaním
jeho osobných údajov.18)
§ 10
Prílohy k iadosti o poskytnutie dotácie
(1) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 ods. 2 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,19)
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace,
c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich
v tatutárnom orgáne právnickej osoby nie starí
ako tri mesiace,
d) úètovná závierka za úètovné obdobie, ktoré predchádza úètovnému obdobiu, v ktorom bola podaná
iados,
e) schválený plán publikaènej èinnosti s banskou tématikou, údrby a rekontrukcie banských pamiatok, budovania náuèných banských chodníkov
a ïalích aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských èinností, vrátane jej medzinárodnej
prezentácie, ak ide o iados na poskytnutie dotácie
pod¾a § 2 ods. 2 písm. e).

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
§ 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z.
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(2) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 ods. 3 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,19)
b) potvrdenie o vysporiadaní finanèných vzahov s rozpoètami dotknutých obcí,
c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra právnických osôb, nie starí ako tri mesiace,
d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich
v tatutárnom orgáne, nie starí ako tri mesiace,
e) posledná riadna individuálna úètovná závierka iadate¾a,
f) èestné vyhlásenie, e iadate¾ nepoaduje alebo neèerpá finanèné prostriedky na prevádzku z rozpoètu
iného orgánu verejnej správy, organizácie alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami tátneho rozpoètu.
(3) Právnická osoba zabezpeèujúca realizáciu programov pod¾a § 2 ods. 3 písm. a) predkladá v príslunom rozpoètovom roku k iadosti o dotáciu prílohy
pod¾a ods. 2 tohto ustanovenia len k prvej iadosti o dotáciu.
(4) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 ods. 4 je
a) pre fyzickú osobu
1. doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,19)
2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie zariadenia do prevádzky pod¾a § 6,
3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia pod¾a § 6, nie starí ako 18 mesiacov,
4. doklad preukazujúci technické parametre zariadenia pod¾a § 6,
5. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu
alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa povauje aj doklad o vlastníctve
rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby,
b) pre právnickú osobu
1. doklady uvedené v odseku 4 písm. a),
2. potvrdenie o vysporiadaní finanèných vzahov
s rozpoètami obcí,
3. výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej
evidencie,
4. doklad preukazujúci správu bytového domu.
(5) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 ods. 5 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,19)
b) potvrdenie o registrácii obèianskeho zdruenia, nie
starie ako tri mesiace,
c) platné stanovy obèianskeho zdruenia,
d) doklad o zriadení úètu obèianskeho zdruenia
v banke alebo poboèke zahraniènej banky, na ktorý
sa má dotácia poskytnú a èíslo úètu,
e) potvrdenie o vysporiadaní finanèných vzahov s rozpoètami dotknutých obcí,
f) vyhlásenie obèianskeho zdruenia o tom, e funkcionári obèianskeho zdruenia nevykonávali funk20
21

g)
h)

i)

j)
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ciu v obèianskych zdrueniach, ktoré zanikli
a nevysporiadali vzahy so tátnym rozpoètom,
doklad preukazujúci, e obèianske zdruenie má zabezpeèené finanèné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z poadovanej dotácie,
projekt pod¾a § 2 ods. 5, ktorý obsahuje
1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2. spôsob a èas realizácie projektu,
3. organizaèné, technické a personálne zabezpeèenie realizácie projektu,
4. miesto realizácie projektu,
5. rozpoèet celkových nákladov na projekt,
6. význam a prínos projektu,
7. nadväznos na existujúce a predchádzajúce aktivity,
informácia o aktivitách iadate¾a
1. poèet èlenov obèianskeho zdruenia ku dòu podania iadosti,
2. územná pôsobnos obèianskeho zdruenia,
3. zameranie obèianskeho zdruenia,
4. rozpoèet obèianskeho zdruenia na rozpoètový
rok, na ktorý sa má dotácia poskytnú,
vyhlásenie obèianskeho zdruenia o tom, e na predloený projekt alebo jeho èas obèianske zdruenie
neiadalo finanèný príspevok zo tátneho rozpoètu,
z rozpoètu iného orgánu verejnej správy, organizácie
alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami tátneho rozpoètu.

(6) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 ods. 6 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,19)
b) ak je predmetom iadosti dotácia na výstavbu, zmenu
stavby alebo stavebné úpravy, prílohou k iadosti je
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak
iadate¾ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, èestné vyhlásenie o dodatoènom predloení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloenia,
2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, e je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo20) alebo
súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávòuje vykona zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide
o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu, alebo úradne osvedèená fotokópia dokladu o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu,
c) predpokladaná cena s priloeným rozpoètom stavby
s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty,
ktorou iadate¾ preukazuje výku poadovanej dotácie; predpokladanú cenu iadate¾ musí spresni na
základe výsledkov z verejného obstarávania,12)
d) ak u má iadate¾ ukonèené verejné obstarávanie,
výku poadovanej dotácie preukazuje rozpoètom
s výkazom výmer,
e) ak iadate¾ nemá vypracovaný rozpoèet stavby, vyhlásenie o dodatoènom predloení rozpoètu stavby,
vypracovaný autorizovanou osobou,21) s uvedením
lehoty predloenia rozpoètu,

) § 139 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov.
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f) vyhlásenie iadate¾a o tom, e výstavba ininierskych stavieb, na ktoré iada dotáciu, neboli zaèaté
pred podaním iadosti o poskytnutie dotácie,
g) ak je predmetom iadosti dotácia vo výke viac ako
1 327 757 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoloènosou zaloenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpeèí realizácia úèelu, na ktorý
sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom iadosti dotácia pod¾a § 2 ods. 6
písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne
spôsobilou osobou;22) nie starí ako tri mesiace,
i) vyhlásenie iadate¾a o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v iadosti o poskytnutie dotácie, vrátane príloh k iadosti a e projekt bude realizovaný pod¾a predloenej iadosti,
j) sprievodný list, v ktorom sú charakterizované mimoriadne a naliehavé úlohy súvisiace s regionálnym
rozvojom obce,
k) ak je predmetom iadosti dotácia pod¾a § 2 ods. 6
písm. k), prílohou k iadosti je
1. predpokladaná cena s priloeným rozpoètom geologických prác, ktorou iadate¾ preukazuje výku
poadovanej dotácie; predpokladanú cenu iadate¾ musí spresni na základe výsledkov verejného
obstarávania,
2. vyhlásenie iadate¾a, e geologické práce, na ktoré iada dotáciu, neboli realizované pred podaním
iadosti.
(7) Prílohy pod¾a § 2 ods. 6 písm. a) a j) je iadate¾ povinný predloi v origináli alebo v ich úradne osvedèenej fotokópii podpísané oprávnenými osobami, ktorých
podpisy musia by úradne osvedèené.23)
§ 11
Pôsobnos ministerstva na poskytovanie dotácie
(1) Ak iados neobsahuje predpísané náleitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti vyzve iadate¾a, aby ju doplnil. Ak iadate¾ výzve
na doplnenie iadosti v urèenej lehote nevyhovie, ministerstvo iados zamietne.
(2) iadosti vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia, ktorú zriaïuje minister. Èlen komisie nesmie by
iadate¾om, ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Èlen
komisie, ani jemu blízka osoba24) nesmie by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, ani spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om. Èlenom komisie nesmie by ani osoba, ktorá
je zamestnancom iadate¾a alebo zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾
èlenom.
(3) Komisia je pri vyhodnocovaní iadostí nezávislá
a vyhodnocuje ich pod¾a kritérií uvedených vo výzve na
22

Èiastka 59

predkladanie iadostí, prièom jednotlivé iadosti musia by oèíslované a bez identifikácie iadate¾a.
(4) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi iadate¾om a ministerstvom.25)
(5) Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti ochrany
spotrebite¾a pod¾a § 7 musí by uzatvorená do dvoch
mesiacov odo dòa doruèenia oznámenia pod¾a § 7
ods. 2 iadate¾ovi, inak je neplatná.
(6) Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie pod¾a odseku 4
ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle.
(7) Ministerstvo zverejòuje spôsobom umoòujúcim
hromadný prístup
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu pre
daný rozpoètový rok a predpoklad na nasledujúce
dva roky,
c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania
iadostí výzvu na predkladanie iadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. základný cie¾ a kritériá, pod¾a ktorých sa budú
vyhodnocova iadosti, a ich váhu,
2. formulár iadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. najvyiu a najniiu výku jednej dotácie,
6. spôsob odstraòovania formálnych nedostatkov
iadostí,
7. termín postupu vyhodnocovania iadostí,
8. zloenie komisie,
d) vetky schválené iadosti aj so sumami iadaných
a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia,
výky a úèelu dotácie a identifikácie koneèného prijímate¾a dotácie, a to do 30 dní od schválenia iadosti,
e) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti,
f) vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií, ak
ich má úrad vlády k dispozícii,
g) èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(8) Ustanovenia osobitného predpisu26) o obmedzení
prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 12
Spoloèné ustanovenia
(1) Na dotáciu pod¾a tohto zákona nie je právny nárok.
Na konanie o iadosti o poskytnutie dotácie sa nevzahuje veobecne záväzný predpis o správnom konaní.

) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
23
) § 56 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok).
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorích predpisov.
24
) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka
25
) § 51 Obèianskeho zákonníka.
26
) § 8 a 13 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
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(2) Dotáciu pod¾a tohto zákona nemono poskytnú
ani poui na
a) úhradu záväzkov iadate¾a, ktoré vznikli v rozpoètových rokoch predchádzajúcich rozpoètovému roku,
v ktorom bola podaná iados o poskytnutie dotácie,
s výnimkou dotácie pod¾a § 2 ods. 3,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, s výnimkou dotácie pod¾a § 2 ods. 3,
c) splácanie úverov, pôièiek a úrokov z prijatých úverov a pôièiek,
d) úhradu miezd, platov, sluobných príjmov a iných
náhrad a osobných vyrovnaní, s výnimkou dotácie
pod¾a § 2 ods. 3,
e) úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej funkcionár zdruenia, ktorému sa dotácia poskytuje alebo
jemu blízka osoba24) má majetkovú úèas vyiu ako
34 % alebo je èlenom jej riadiaceho orgánu alebo
kontrolného orgánu.
f) úhradu výdavkov blízkej osobe24) funkcionárov
zdruenia, ktorému sa dotácia poskytuje.
(3) Dotáciu pod¾a tohto zákona nemono poskytnú
iadate¾ovi, ak sa iadate¾ alebo èlen jeho tatutárneho
orgánu alebo dozorného orgánu dopustili úmyselného
trestného èinu alebo trestného èinu proti majetku.
(4) Dotáciu pod¾a tohto zákona, ktorá je tátnou pomocou mono poskytnú len v súlade s medzinárodnou
zmluvou27) a osobitnými predpismi v oblasti tátnej pomoci.28)
(5) Kontrolu dodriavania zmluvných dojednaní vykonáva ministerstvo. Kontrolná pôsobnos iných orgánov tým nie je dotknutá.29)
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neúplná, alebo neobsahuje náleitos, ktorú ustanovuje tento zákon, ministerstvo vyzve iadate¾a o jej doplnenie.
(2) Dotácie pod¾a § 2 ods. 3 písm. a) mono poskytnú
aj na prebiehajúce programy.
(3) iadosti pod¾a § 7 mono v roku 2011 predloi
ministerstvu do 1. augusta 2011.
§ 14
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 1/2005 z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky (oznámenie è. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu
è. 3/2005 (oznámenie è. 201/2005 Z. z.), výnosu
è. 5/2005 (oznámenie è. 460/2005 Z. z.), výnosu
è. 2/2007 (oznámenie è. 473/2007 Z. z.), výnosu
è. 2/2009 (oznámenie è. 80/2009 Z. z.), výnosu
è. 3/2009 (oznámenie è. 130/2009 Z. z.), výnosu
è. 4/2009 (oznámenie è. 145/2009 Z. z.), výnosu
è. 7/2009 (oznámenie è. 329/2009 Z. z.), výnosu
è. 1/2010 (oznámenie è. 160/2010 Z. z.),
2. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 1/2008 zo 16. januára 2008 o poskytovaní
dotácií zdrueniam na ochranu spotrebite¾a (oznámenie è. 46/2008 Z. z.).

§ 13
Prechodné ustanovenie
(1) iadosti o poskytnutie dotácie predloené do
1. júla 2011, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. júla
2011, sa posudzujú pod¾a tohto zákona. Ak je iados

§ 15
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2011.

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

27

) Èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, nariadenie Komisie (ES) è. 800/2008 zo 6. augusta
2008 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né so spoloèným trhom pod¾a èlánkov 87 a 88 zmluvy (Veobecné nariadenie
o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 241, 9. 8. 2008).
29
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
28
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Príloha è. 1
k zákonu è. 181/2011 Z. z.

iados o poskytnutie dotácie
Názov poskytovate¾a dotácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Evidenèné èíslo
(doplní ministerstvo)
Názov programu: Podpora rozvoja obèianskych zdruení v oblasti ochrany spotrebite¾a
Názov projektu:
Údaje identifikujúce iadate¾a
Názov iadate¾a ..........................................................................................................................................
Právna forma .............................................................................................................................................
IÈO ...........................................................................................................................................................
Èíslo a dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky ...................................................................................................................................................
Sídlo
(adresa) .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Èíslo telefónu ................................................. Èíslo faxu ...........................................................................
E-mailová adresa .......................................................................................................................................
tatutárny orgán (tatutárni zástupcovia)
Meno a priezvisko, titul,
funkcia.......................................................................................................................................................
Èíslo telefónu ................................................. Èíslo faxu............................................................................
Kontaktná adresa........................................................................................................................................
Predchádzajúce skúsenosti s prácou v oblasti ochrany spotrebite¾a (doterajie skúsenosti
a dåka práce) ............................................................................................................................................
Bankové spojenie
Èíslo úètu ..................................................................................................................................................
Názov banky alebo poboèky zahraniènej banky ............................................................................................
Informácie o aktivitách iadate¾a
1. Struèná charakteristika iadate¾a
a) Poèet èlenov zdruenia pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka ................................................................................................................................
b) Pôsobnos zdruenia  miestna, krajská, celoslovenská,
medzinárodná .......................................................................................................................................
c) Zameranie (pecializácia) zdruenia a rozsah jeho èinností a struèný popis
èinností ................................................................................................................................................
2. Rozpoèet zdruenia na rok, na ktorý poaduje dotáciu .............................................................................
3. Aktivity zdruenia v troch rokoch predchádzajúcich roku pod¾a bodu 2
a) realizované projekty: názov projektu, termín realizácie, zdroje na jeho realizáciu, èerpanie
prostriedkov zo tátneho rozpoètu, vlastný vklad ....................................................................................
................................................................................................................................................................
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b) výsledky realizovaných projektov a ich struèná
charakteristika .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Projekt
1. Názov projektu, jeho charakteristika a ciele .............................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. Èas realizácie projektu od  do ................................................................................................................
3. Miesto realizácie projektu .......................................................................................................................
4. Rozpoèet projektu ..................................................................................................................................
5. Organizaèné, technické a personálne zabezpeèenie realizácie projektu .....................................................
6. Význam a prínos projektu .......................................................................................................................
7. Nadväznos na súèasné a predchádzajúce aktivity
..................................................................................................................................................................
8. Poadovaná výka dotácie zo tátneho rozpoètu
..................................................................................................................................................................
D. Vyhlásenie iadate¾a
tatutárny orgán vyhlasuje, e na projekt alebo jeho èas, na ktorú sa poaduje dotácia, nebol poadovaný,
ani poskytnutý finanèný príspevok zo tátneho rozpoètu od iného orgánu tátnej správy, organizácie alebo
iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami tátneho rozpoètu.
tatutárny orgán potvrdzuje, e vetky údaje uvedené v tejto iadosti a v jej prílohách sú pravdivé.
tatutárny orgán vyhlasuje, e iados a projekt schválil a odsúhlasil ich predloenie ministerstvu.

V............................dòa...........................

Odtlaèok peèiatky a podpis
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Príloha è. 2
k zákonu è. 181/2011 Z. z.

iados o poskytnutie dotácie
pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
ÈAS 1: Identifikácia iadate¾a / príjemcu
Názov obce / mesta / VÚC
Okres
Kraj
Adresa
IÈO
Mená a priezviská a funkcie osôb oprávnených
kona za obec / mesto / VÚC
Èíslo telefónu, faxu, e-mailová adresa
ÈAS 2: Údaje o investorovi / investoroch*
Názov/meno a priezvisko investora
Adresa
Výka investície v eurách
Poèet novovytvorených pracovných miest
* V prípade potreby doplòte údaje o ïalích investoroch.
ÈAS 3: Stavebné objekty, na ktoré iadate¾ iada dotáciu
iadate¾ uvedie výku dotácie, o ktorú iada, a jednotlivé stavebné objekty/ininierske siete/práce/pozemky/projektovú dokumentáciu. Názvy a údaje stavebných objektov/ininierskych sietí musia by totoné s údajmi v stavebnom povolení.
Názov SO/IS

*)

Výka poadovanej
dotácie v eurách bez DPH

Výka DPH
v eurách

Výka poadovanej
dotácie v eurách s DPH

Spolu v eurách
*

)Poznámka: SO  stavebný objekt, IS  ininierske siete  pozri § 2 ods. 6 písm. a) a i) zákona.
Názov prác, výkup pozemkov,
názov projektovej
dokumentácie**)

Výka poadovanej
dotácie v eurách
bez DPH

Výka DPH v eurách

Výka poadovanej
dotácie v eurách s DPH

Spolu v eurách
**) Poznámka: Práce, výkup pozemkov a projektová dokumentácia  pozri § 2 ods. 6 písm. j) a n) zákona.
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Príloha k iadosti: Mandátna zmluva pod¾a § 10 ods. 6 písm. g).
ÈAS 4: Odvetvový aspekt
iadate¾ odpovie áno/nie, nehodiace sa preèiarkne a v odrákach uvedie struèné zameranie investície.

Uveïte
zameranie
investície

A*
Výroba + Montá
áno

nie

B*
Hightech
Podporné èinnosti
áno

C*
Výskumné a vývojové centrá

nie

áno

nie

* Typ investície (projektu):
A  priemyselná výroba: investièné projekty zavádzajúce novú výrobu a montá komponentov a finálnych produktov, prípadne opravy.
B  strategické investície v hightech sektoroch so sieovými externalitami, napríklad informaèné a komunikaèné
technológie ICT, biotechnológie, nanotechnológie  centrá strategických sluieb, centrá zdie¾aných sluieb, napríklad centralizácia podporných èinností, finanèná správa, ¾udské zdroje, ICT, marketing, predaj, úètovníctvo, zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, centrá zabezpeèujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu.
C  výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technického rozvoja: výskumná a vývojová èinnos,
ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou èinnosou, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a sluieb, ktoré zabezpeèia významné zlepenie existujúcich výrobkov, procesov a sluieb.
iadate¾ uvedie v odrákach struèný popis investora a zameranie investície:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
iadate¾ odpovie áno/nie, nehodiace sa preèiarkne.
Má investícia nadväznos na priority vlády
Slovenskej republiky a na regionálny
rozvojový plán

Áno
Nie

iadate¾ uvedie v odrákach nadväznos investície na priority vlády Slovenskej republiky a/alebo na regionálny rozvojový plán:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ÈAS 5: Zamestnanos
iadate¾ uvedie mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese pod¾a údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho roku.
Miera evidovanej
nezamestnanosti
v okrese

do 10 %

10 %  15 %

nad 15 %

iadate¾ uvedie poèet novovytvorených pracovných miest.
Poèet
predpokladaných
novovytvorených
pracovných miest

R

R+1

R+2

Spolu

R  prvý rok projektu
Èas 6: Vyhlásenie iadate¾a
iadate¾ vyhlasuje, e na projekt alebo jeho èas, na ktorú sa poaduje dotácia, nebol poadovaný, ani poskytnutý finanèný príspevok zo tátneho rozpoètu od iného orgánu tátnej správy, organizácie alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami tátneho rozpoètu.
iadate¾ potvrdzuje, e vetky údaje uvedené v tejto iadosti a v jej prílohách sú pravdivé.

V ............................. dòa .................

Podpis starostu obce/tatutárneho zástupcu:
Odtlaèok peèiatky:
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182
ZÁKON
z 1. júna 2011
o títkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
(1) Tento zákon upravuje
a) energeticky významný výrobok, ktorý má priamy
vplyv alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie alebo na iný podstatný zdroj poèas jeho pouívania,1)
b) poskytovanie informácií o energeticky významnom
výrobku pre koneèného uívate¾a prostredníctvom
1. oznaèovania,
2. tandardných informácií o energeticky významnom výrobku,
3. informácií o spotrebe energie a iných podstatných
zdrojov poèas pouívania energeticky významného výrobku,
4 . doplòujúcich informácií týkajúcich sa energeticky významného výrobku,
c) doh¾ad nad dodriavaním tohto zákona a ukladanie
sankcií.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na pouitý výrobok, cestné osobné motorové vozidlo alebo cestné nákladné motorové vozidlo a na výkonový títok alebo jeho ekvivalent,
ktorý sa umiestòuje na výrobok na bezpeènostné úèely.
§2
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) energeticky významným výrobkom akýko¾vek výrobok, ktorý má vplyv na spotrebu energie poèas
pouívania a ktorý sa uvádza na trh2) alebo do prevádzky, vrátane dielov urèených pre koneèného
uívate¾a na zaèlenenie do energeticky významného
výrobku a uvedených na trh alebo do prevádzky ako
samostatné diely, ktorých environmentálne vlastnosti mono samostatne posúdi,
b) informaèným listom tandardná informaèná tabu¾ka,
ktorá sa vzahuje na energeticky významný výrobok,
1

c) iným podstatným zdrojom voda alebo iná látka, ktorú energeticky významný výrobok spotrebuje pri
benom pouívaní,
d) doplòujúcou informáciou ïalia informácia týkajúca sa výkonu a vlastností energeticky významného
výrobku, ktorá má na základe merate¾ných údajov
rozhodujúci alebo èiastoèný vplyv na hodnotenie
spotreby energie alebo iného podstatného zdroja
energeticky významného výrobku,
e) priamym vplyvom na spotrebu energie vplyv energeticky významného výrobku, ktorý poèas pouívania
spotrebúva energiu,
f) nepriamym vplyvom na spotrebu energie vplyv energeticky významného výrobku, ktorý nespotrebúva energiu a poèas pouívania prispieva k úsporám energie,
g) uvedením do prevádzky prvé pouitie energeticky významného výrobku v Európskej únii na urèený úèel.
§3
(1) Výrobca,3) splnomocnený zástupca4) alebo dovozca,5) ktorý uvádza energeticky významný výrobok na trh
alebo do prevádzky (ïalej len dodávate¾), je povinný
a) doda k energeticky významnému výrobku títok
a informaèný list vypracovaný pod¾a osobitného
predpisu,1)
b) vypracova technickú dokumentáciu pod¾a odseku
2 umoòujúcu posúdenie správnosti informácií,
ktoré títok a informaèný list obsahujú,
c) uchováva technickú dokumentáciu pod¾a písmena
b) na kontrolné úèely poèas piatich rokov po tom, èo
bol vyrobený posledný energeticky významný výrobok, na ktorého títok a informaèný list sa technická
dokumentácia vzahuje,
d) poskytnú elektronickú verziu technickej dokumentácie pod¾a písmena b) do desiatich pracovných dní
od doruèenia iadosti orgánu doh¾adu nad trhom
(ïalej len orgán doh¾adu) pod¾a § 6 ods. 1 alebo od
doruèenia iadosti Európskej komisie,
e) doda títok zdarma osobe, ktorá predáva, prenají-

) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie umývaèiek riadu pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010),
delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie chladiacich spotrebièov pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie práèok pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾
ide o oznaèovanie televízorov energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).
2
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie
a doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/1993 (Ú. v. EÚ L 218,
13. 8. 2008).
3
) Èl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) è. 765/2008.
4
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) è. 765/2008.
5
) Èl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) è. 765/2008.
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g)

h)
i)
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ma, ponúka na predaj na splátky alebo predvádza
energeticky významný výrobok (ïalej len predajca)
koneènému uívate¾ovi,
na základe iadosti predajcu doda títok bezodkladne a bez toho, aby bola dotknutá monos vo¾by
formy dodania zo strany dodávate¾a,
zahrnú informaèný list do propagaèného materiálu
o energeticky významnom výrobku; ak dodávate¾ neposkytuje k energeticky významnému výrobku propagaèný materiál, dodá informaèný list s ostatnou
dokumentáciou, ktorú poskytuje spolu s energeticky významným výrobkom,
zabezpeèi úplnos a správnos informácií uvedených na títku a v informaènom liste,
súhlasi so zverejnením informácií uvedených na
títku alebo v informaènom liste.

(2) Technická dokumentácia obsahuje
a) veobecný popis výrobku,
b) výsledok vykonaného kontrukèného výpoètu, ak je
dôleitý na posúdenie správnosti informácií, ktoré
títok a informaèný list obsahujú,
c) skúobný protokol, ak je k dispozícii, vrátane protokolu, ktorý vystavila notifikovaná osoba,6)
d) hodnoty pre podobné modely energeticky významného výrobku alebo odkazy umoòujúce identifikáciu týchto modelov, ak dodávate¾ pouil hodnoty pre podobné modely.
(3) Na úèely tohto zákona mono poui aj technickú dokumentáciu vypracovanú pod¾a osobitného predpisu.7)
(4) Ak nie je moné urèi iadnu osobu uvedenú v odseku 1, povinnosti dodávate¾a pod¾a tohto zákona plní
ten, kto uvádza energeticky významný výrobok na trh
alebo do prevádzky.
§4
Predajca je povinný
a) vystavi riadne, vidite¾ne a èitate¾ne títok k energeticky významnému výrobku pri predaji, prenájme,
ponuke na predaj, na splátky alebo pri predvedení
energeticky významnému výrobku,
b) poskytnú informaèný list pri predaji energeticky
významného výrobku,
c) pripevni títok vyhotovený v tátnom jazyku k energeticky významnému výrobku na zrete¾ne vidite¾né
miesto ustanovené osobitným predpisom1) pri predvedení energeticky významného výrobku, na ktorý
sa vzahuje osobitný predpis,1)
d) poskytnú koneènému uívate¾ovi informáciu uvedenú na títku alebo v informaènom liste pred nákupom energeticky významného výrobku, ak sa energe6
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ticky významný výrobok ponúka na predaj, prenájom
alebo na predaj na splátky prostredníctvom potovej
sluby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu
alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumoòuje predvedenie výrobku.
§5
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky predkladá Európskej komisii
kadé tyri roky správu s podrobnými údajmi o èinnostiach týkajúcich sa uplatòovania tohto zákona.
(2) Kadý technický propagaèný materiál energeticky
významného výrobku, v ktorom sa opisujú konkrétne
technické parametre tohto výrobku, hlavne technická
príruèka a leták výrobcu musí v tlaèenej i elektronickej
podobe obsahova informáciu o spotrebe energie alebo
informáciu o triede energetickej úèinnosti energeticky
významného výrobku.
(3) Ak ide o zabudovaný alebo intalovaný energeticky významný výrobok, informácie týkajúce sa spotreby
energie a iného podstatného zdroja takého energeticky
významného výrobku a doplòujúce informácie sa poskytujú len vtedy, ak to ustanoví osobitný predpis.1)
(4) Zakazuje sa pouitie títku, znaèky, symbolu alebo nápisu, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom alebo
osobitným predpisom8) a ktorý by mohol pôsobi klamlivo alebo zavádzajúco voèi koneènému uívate¾ovi
energeticky významného výrobku vzh¾adom na spotrebu energie alebo iného podstatného zdroja poèas
pouívania energeticky významného výrobku.
(5) Podrobnosti o type energeticky významného výrobku, vyhotovení, obsahu a o klasifikácii títku, umiestnení
títku na energeticky významnom výrobku, prípadne
o spôsobe jeho pripojenia, spôsobe poskytnutia informácie pod¾a § 4 písm. d), obsahu informaèného listu, forme
informaèného listu, informáciách o spotrebe energie
a iného podstatného zdroja, o energetickej úèinnosti,
norme a metóde merania, ktorá má by pouitá pri získavaní informácií, ktoré majú by na títku a v informaènom liste, o technickej dokumentácii, obsahu títku na
reklamné úèely, trvaní klasifikácie títka a o úrovni presnosti informácií na títku a v informaènom liste ustanovuje osobitný predpis.1)
§6
(1) Doh¾ad nad dodriavaním tohto zákona vykonáva
orgán doh¾adu9) pod¾a osobitného predpisu.10)
(2) Ak orgán doh¾adu pod¾a odseku 1 zistí, e títok

) § 11 ods. 16 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) § 13 ods. 3 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) Napríklad § 21 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 2 zákona è. 469/2002 Z. z. o environmentálnom oznaèovaní výrobkov znení zákona è. 217/2007 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej znaèke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2010), delegované nariadenie (EÚ) è. 1059/2010, delegované nariadenie (EÚ)
è. 1060/2010, delegované nariadenie (EÚ) è. 1061/2010, delegované nariadenie (EÚ) è. 1062/2010.
9
) Èl. 2 ods. 18 nariadenia (ES) è. 765/2008.
10
) Napríklad zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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alebo informaèný list energeticky významného výrobku
nie je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) dodávate¾ je povinný uvies títok alebo informaèný list do súladu pod¾a opatrenia uloeného orgánom doh¾adu.
(3) Ak orgán doh¾adu pod¾a odseku 1, napriek opatreniu uloenému pod¾a odseku 2 zistí, e títok alebo
informaèný list nie je v súlade s týmto zákonom alebo
osobitným predpisom,1) rozhodne o obmedzení alebo
o zákaze uvedenia energeticky významného výrobku na
trh alebo do prevádzky alebo o stiahnutí energeticky
významného výrobku z trhu.
(4) Orgán doh¾adu pod¾a odseku 1 informuje o zákaze
uvedenia energeticky významného výrobku na trh alebo o jeho stiahnutí z trhu bezodkladne Európsku komisiu a ostatné èlenské táty Európskej únie.
(5) Dodávate¾ je povinný umoni orgánu doh¾adu
pod¾a odseku 1 nahliadnu do technickej dokumentácie pod¾a § 3 ods. 1 písm. b), umoni kontrolu, poskytnú potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia
a najmä umoni prístup do výrobných, skladových
a obchodných priestorov.
(6) Predajca je povinný na iados orgánu doh¾adu
pod¾a odseku 1 urèi dodávate¾a, ktorý uviedol energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky.
§7
(1) Orgán doh¾adu pod¾a § 6 ods. 1 uloí pokutu do
150 eur fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej
osobe, ak poruí povinnos pod¾a § 4 písm. c).
(2) Orgán doh¾adu pod¾a § 6 ods. 1 uloí pokutu od
150 eur do 5 000 eur fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak poruí povinnos pod¾a
a) § 4 písm. a), b) alebo písm. d) alebo
b) § 5 ods. 2 alebo ods. 3.
(3) Orgán doh¾adu pod¾a § 6 ods. 1 uloí pokutu od
330 eur do 16 600 eur fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe, ak poruí povinnos pod¾a
a) § 3 ods. 1,
b) § 5 ods. 4 alebo
c) § 6 ods. 5 alebo ods. 6.
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§8
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.11)
§9
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
Èl. II
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002 Z. z.,
zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z. a zákona è. 402/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Reklama energeticky významného výrobku
Reklama energeticky významného výrobku,19a) na
ktorý sa vzahuje osobitný predpis,19b) ktorá obsahuje
informáciu o spotrebe energie alebo o cene energeticky
významného výrobku, musí obsahova odkaz na triedu
energetickej úèinnosti výrobku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

19a) § 2 písm. a) zákona è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky
významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19b
) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1059/2010
z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie umývaèiek riadu pre domácnos energetickými títkami
(Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ,
pokia¾ ide o oznaèovanie chladiacich spotrebièov pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010),
delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie práèok
pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314,
30. 11. 2010)..

(4) Orgán doh¾adu pod¾a § 6 ods. 1 uloí pokutu pod¾a
odseku 1, 2 alebo odseku 3 do dvoch rokov odo dòa, keï
sa o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr vak do
troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.

2. V § 11 ods. 3 písm. b) sa na konci èiarka vypúa
a pripájajú sa slová alebo § 9a.

(5) Orgán doh¾adu pod¾a § 6 ods. 1 pri urèení výky
pokuty prihliada na závanos, spôsob, èas trvania
a následky poruenia povinnosti.

4. Nadpis prílohy znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

(6) Orgán doh¾adu pod¾a § 6 ods. 1 pri opakovanom
poruení povinnosti pod¾a odseku 1, 2 alebo odseku 3
uloí pokutu do výky dvojnásobku pokuty uloenej
právoplatným rozhodnutím o uloení pokuty do troch
rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.

5. Príloha sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami
na títkoch a tandardných informáciách o výrobkoch
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010)..

(7) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
11

3. V § 11a sa slová akty Európskych spoloèenstiev a
nahrádzajú slovami záväzné akty.

)Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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umývaèiek riadu pre domácnos energetickými títkami (Ú. v.
EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ)
è. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide
o oznaèovanie chladiacich spotrebièov pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované
nariadenie Komisie (EÚ) è. 1061/2010 z 28. septembra 2010,
ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie práèok pre domácnos
energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1062/2010 z 28. septembra
2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie televízorov
energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010)..

Èl. III
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z.,
zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona
è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z. a zákona è. 161/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) dodriavanie povinností vzahujúcich sa na energeticky významný výrobok pod¾a osobitného predpisu.9c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c znie:

9c

 ) Napríklad zákon è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky
významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1059/2010
z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie

Èiastka 59

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 17a sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia:
zákon è. 182/2011 Z. z. .
3. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
4. Dopåòa sa príloha k zákonu, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha k zákonu è. 128/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov
energeticky významnými výrobkami na títkoch a tandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010)..

Èl. IV
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z. a zákona è. 158/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku,10b) verejný obstarávate¾ v opise predmetu zákazky urèí poiadavky len na taký energeticky významný
výrobok, ktorý spåòa kritériá najvyej výkonnosti
a patrí do najvyej triedy energetickej úèinnosti pod¾a
osobitného predpisu.10c)
(6) Povinnos pod¾a odseku 5 sa na verejného obstarávate¾a nevzahuje,
a) ak ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je
niia ako finanèné limity pod¾a § 4 ods. 2, alebo
b) ak obstaranie výrobku pod¾a odseku 5 v najvyej
triede energetickej úèinnosti a najvyej výkonnosti

nie je vhodné vzh¾adom na efektívnos nákladov, nie
je ekonomicky únosné pre verejného obstarávate¾a,
nie je technicky vhodné alebo neumoòuje hospodársku súa..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10b a 10c znejú:
10b) § 2 písm. a) zákona è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky
významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10c

) Napríklad zákon è. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ,
pokia¾ ide o oznaèovanie umývaèiek riadu pre domácnos
energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1060/2010 z 28. septembra
2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie chladiacich
spotrebièov pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ
L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ)
è. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾
ide o oznaèovanie práèok pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ,
pokia¾ ide o oznaèovanie televízorov energetickými títkami
(Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010)..

Doterajie odseky 5 a 16 sa oznaèujú ako odseky 7
a 18.
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2. V § 34 ods. 16 sa slová odseku 13 nahrádzajú slovami odseku 15.
3. Nadpis prílohy è. 7 znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
4. Príloha è. 7 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami
na títkoch a tandardných informáciách o výrobkoch
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010)..
Èl. V
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:
Zákon è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..
2. § 7 ods. 3 sa dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) kontroluje pri výkone doh¾adu nad trhom dodriavanie povinností vzahujúcich sa na energeticky významný výrobok pod¾a osobitného predpisu.18ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18ab znie:

18ab) Napríklad zákon è. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie
Komisie (EÚ) è. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa do-
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påòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ,
pokia¾ ide o oznaèovanie umývaèiek riadu pre domácnos
energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1060/2010 z 28. septembra
2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie chladiacich
spotrebièov pre domácnos energetickými títkami (Ú. v.
EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie
(EÚ) è. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ,
pokia¾ ide o oznaèovanie práèok pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie televízorov energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010)..

3. V § 23 sa slová akty Európskych spoloèenstiev a
nahrádzajú slovami záväzné akty.
4. Nadpis prílohy znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
5. Príloha sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami
na títkoch a tandardných informáciách o výrobkoch
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010)..
Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 20. júla 2011 okrem
èl. I § 3 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ktoré nadobúdajú úèinnos 31. júla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha k zákonu è. 182/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na títkoch a tandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).
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183
ZÁKON
z 1. júna 2011
o uznávaní a výkone rozhodnutí o peòanej sankcii
v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej
republiky pri
a) uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peòanú sankciu vydaného súdom alebo iným prísluným orgánom èlenského tátu Európskej únie (ïalej
len èlenský tát) a
b) odovzdaní rozhodnutia o peòanej sankcii vydaného
súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon
v inom èlenskom táte.
(2) Tento zákon sa pouije len vo vzahu k tomu èlenskému tátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku osobitný predpis.1)
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rozhodnutím o peòanej sankcii právoplatné odsudzujúce rozhodnutie vydané pre trestný èin alebo
pre protiprávne konanie týkajúce sa poruenia pravidiel cestnej premávky vydané
1. súdom tátu pôvodu v trestnom konaní, alebo
2. správnym orgánom tátu pôvodu, ak pod¾a právneho poriadku tátu pôvodu bolo proti tomuto
rozhodnutiu moné poda opravný prostriedok,
o ktorom rozhoduje súd s právomocou v trestných
veciach,
b) peòanou sankciou povinnos uloená rozhodnutím
o peòanej sankcii zaplati
1. peòaný trest,
2. pokutu,
3. náhradu kody priznanú pokodenému voèi odsúdenému v trestnom konaní,
4. trovy trestného a správneho konania,
5. peòanú sumu na veobecne prospené úèely
alebo v prospech pokodených trestnými èinmi,
1

c) pokutou povinnos zaplati urèenú peòanú sumu
uloenú správnym orgánom tátu pôvodu pod¾a
právneho poriadku tohto tátu pre trestný èin alebo
protiprávne konanie týkajúce sa poruenia pravidiel
cestnej premávky,
d) tátom pôvodu èlenský tát, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie o peòanej sankcii, ktoré má by uznané a vykonané vo vykonávajúcom táte,
e) vykonávajúcim tátom èlenský tát, v ktorom sa má
uzna a vykona rozhodnutie o peòanej sankcii vydané v táte pôvodu,
f) justièným orgánom tátu pôvodu súd alebo správny
orgán tátu pôvodu s právomocou vyda rozhodnutie o peòanej sankcii pod¾a právneho poriadku tátu pôvodu,
g) vykonávajúcim justièným orgánom súd vykonávajúceho tátu, ktorý má právomoc rozhodnú o uznaní
a výkone rozhodnutia o peòanej sankcii pod¾a právneho poriadku vykonávajúceho tátu,
h) povinným odsúdený alebo iná osoba, ktorá je pod¾a
rozhodnutia o peòanej sankcii povinná peòanú
sankciu zaplati.
Rozsah pôsobnosti
§3
(1) Rozhodnutie o peòanej sankcii mono v Slovenskej republike uzna a vykona, ak skutok, pre ktorý
bolo rozhodnutie o peòanej sankcii vydané, je trestným èinom aj pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 5 neustanovujú inak.
(2) Ak sa iada o uznanie a výkon rozhodnutia pre
skutok, ktorý je v osvedèení o vydaní rozhodnutia o peòanej sankcii (ïalej len osvedèenie) oznaèený justièným orgánom tátu pôvodu priradením k jednej alebo
k viacerým kategóriám trestných èinov uvedených
v odseku 3, súd neskúma, èi ide o èin trestný pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky.
(3) Kategóriami trestných èinov pod¾a odseku 2 sa
rozumejú
a) úèas na zloèinnom spolèení,
b) terorizmus,
c) obchodovanie s ¾uïmi,
d) sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia,
e) nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

) Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na peòané sankcie (Ú. v.
EÚ L 76, 22. 3. 2005) v platnom znení.
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f) nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom
a výbuninami,
g) korupcia,
h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných
záujmov Európskej únie pod¾a Dohovoru o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev z 26.
júla 1995,2)
i) legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,
j) falovanie a pozmeòovanie meny,
k) poèítaèová kriminalita,
l) trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými ivoèínymi
a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,
m) u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n) vrada, závané ublíenie na zdraví,
o) nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami,
p) únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q) rasizmus a xenofóbia,
r) organizovaná alebo ozbrojená lúpe,
s) nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi
vrátane staroitností a umeleckých diel,
t) podvodné konanie,
u) vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie,
v) falovanie a pirátstvo výrobkov,
w) falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x) falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov,
y) nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a
ïalími prostriedkami na podporu rastu,
z) nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa) obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab) znásilnenie,
ac) podpa¾aèstvo,
ad) trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af) sabotá,
ag) paovanie tovaru,
ah) poruovanie práv duevného vlastníctva,
ai) hrozby a skutky násilia proti osobám vrátane násilia
poèas portových podujatí,
aj) pokodzovanie cudzej veci,
ak) kráde,
al) trestné èiny urèené tátom pôvodu a slúiace na
úèely plnenia záväzkov vyplývajúcich z nástrojov
prijatých na základe Zmluvy o fungovaní Európskej
únie.
(4) Pre priradenie trestného èinu k niektorej z kategórií trestných èinov uvedených v odseku 3 sa nevyaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného èinu
pod¾a právneho poriadku tátu pôvodu a Slovenskej republiky zhodovali.
(5) Ustanovenie odseku 2 platí rovnako aj pre rozhodnutie o peòanej sankcii, ak skutok, pre ktorý bolo
2
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rozhodnutie vydané, je justièným orgánom tátu pôvodu oznaèený v osvedèení priradením ku kategórii
protiprávneho konania zakladajúceho poruenie pravidiel cestnej premávky.
§4
Rozhodnutie o peòanej sankcii èlenského tátu
mono v Slovenskej republike uzna a vykona, ak povinný má na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo, majetok alebo príjem.
§5
Súd pri overovaní skutoèností pod¾a § 3 a 4 vychádza
z údajov uvedených v osvedèení, a ak je to potrebné, aj
z dodatoèných informácií poskytnutých justièným orgánom tátu pôvodu na základe iadosti súdu alebo na
základe vlastného zistenia.
DRUHÁ ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV
AKO ORGÁNOV TÁTU PÔVODU
§6
Odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1) Pre zabezpeèenie výkonu rozhodnutia o peòanej
sankcii súd, ktorý také rozhodnutie vydal, zale prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedèením, ktorého vzor
je uvedený v prílohe è. 1, na úèel odovzdania jeho výkonu èlenskému tátu, v ktorom má povinný bydlisko,
sídlo, majetok alebo príjem.
(2) Ak ide o rozhodnutie o peòanej sankcii, ktorým
bola pokodenému priznaná náhrada kody voèi odsúdenému v trestnom konaní alebo ktorým bola pokodenému alebo inej osobe priznaná náhrada trov konania,
súd postupuje pod¾a odseku 1 aj na základe iadosti
pokodeného alebo tejto inej osoby.
(3) Ak sú na výkon rozhodnutia o peòanej sankcii
pod¾a odseku 1 prísluné viaceré èlenské táty, súd
oznaèí v osvedèení ten èlenský tát, v ktorom mono
predpoklada úspený výkon rozhodnutia o peòanej
sankcii. Výkon rozhodnutia o peòanej sankcii mono
súèasne odovzda len do jedného èlenského tátu.
(4) Na úèely postupu pod¾a odseku 1 súd zabezpeèí
preklad3) osvedèenia do jazyka pod¾a § 17.
§7
Poskytovanie informácií vykonávajúcemu tátu
(1) Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justièný orgán o skutoènosti, e odsúdenému bola v Slovenskej republike udelená milos alebo amnestia alebo

) Dohovor o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 703/2004 Z. z. ) a Druhý protokol Dohovoru o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 164/2009 Z. z.).
3
) Tretia èas zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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o inom rozhodnutí, opatrení èi inej skutoènosti, v dôsledku ktorej sa odovzdané rozhodnutie o peòanej
sankcii stalo úplne alebo èiastoène nevykonate¾ným
vrátane skutoènosti, e povinný zaplatil celú alebo pomernú èas peòanej sankcie uloenej rozhodnutím.

orgánom tátu pôvodu priamo súdu, ktorý nie je prísluný na jeho uznanie a výkon, súd postúpi vec
ministerstvu, o èom informuje justièný orgán tátu pôvodu.

(2) Na iados vykonávajúceho justièného orgánu
súd poskytne dodatoèné informácie potrebné na úèely
uznania a výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii vo
vykonávajúcom táte.

§ 10

§8
Dôsledky odovzdania výkonu rozhodnutia
(1) Po odovzdaní výkonu rozhodnutia o peòanej
sankcii do èlenského tátu pod¾a § 6 ods. 1 ho nemono
na území Slovenskej republiky vykona.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak uznanie
a výkon rozhodnutia o peòanej sankcii bolo vo vykonávajúcom táte odmietnuté, ak odsúdenému bola vo
vykonávajúcom táte udelená amnestia alebo milos
alebo ak sa rozhodnutie o peòanej sankcii stalo vo vykonávajúcom táte úplne alebo èiastoène nevykonate¾ným z dôvodov pod¾a § 7 ods. 1. Vo výkone odovzdaného rozhodnutia vak nemono na území Slovenskej
republiky pokraèova, ak dôvodom odmietnutia vo vykonávajúcom táte bolo iné právoplatné rozhodnutie
pre ten istý skutok proti tej istej osobe vydané vo vykonávajúcom táte alebo v inom èlenskom táte.
(3) Súd, ktorý rozhodnutie o peòanej sankcii vydal,
je z dôvodov pod¾a odseku 2 prísluný na jeho výkon
v rozsahu, v ktorom nebolo vykonané vykonávajúcim
justièným orgánom.
TRETIA ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV
AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV
§9
Príslunos
(1) Na prijímanie osvedèenia a rozhodnutia o peòanej sankcii èlenského tátu na úèely jeho uznania a výkonu v Slovenskej republike je prísluné ministerstvo.
(2) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peòanej sankcii, ktoré vydal súd tátu pôvodu, je prísluný krajský súd, v ktorého obvode má povinný bydlisko alebo sídlo. Ak povinný nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo, je na konanie prísluný
Krajský súd v Bratislave.
(3) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peòanej sankcii, ktoré vydal správny orgán tátu pôvodu,
je prísluný Okresný súd Bratislava I.
(4) Súd prísluný pod¾a odsekov 2 a 3 rozhoduje
o vetkých ïalích otázkach vykonávacieho konania.
(5) Ak je osvedèenie a rozhodnutie o peòanej sankcii
doruèené justièným orgánom tátu pôvodu priamo príslunému súdu, súd o tejto skutoènosti informuje ministerstvo, ktorému súèasne zale kópiu osvedèenia
a rozhodnutia o peòanej sankcii. Ak je osvedèenie
a rozhodnutie o peòanej sankcii doruèené justièným

Postup ministerstva
(1) Ministerstvo predloí bezodkladne osvedèenie
spolu s rozhodnutím o peòanej sankcii príslunému
súdu na rozhodnutie.
(2) Ak k osvedèeniu nie je pripojené rozhodnutie o peòanej sankcii alebo ak osvedèenie nie je preloené do
jazyka pod¾a § 17, ministerstvo nepostupuje pod¾a odseku 1, ale vyzve justièný orgán tátu pôvodu na odstránenie zistených nedostatkov v lehote do 90 dní od
doruèenia výzvy na doplnenie. Ak justièný orgán tátu
pôvodu zistené nedostatky v ustanovenej lehote neodstráni, vráti ministerstvo vec justiènému orgánu tátu
pôvodu bez vybavenia, o èom ho vopred informuje; ministerstvo vráti vec justiènému orgánu tátu pôvodu
bez vybavenia aj vtedy, ak osvedèenie vydal orgán, ktorý nie je prísluný na jeho vydanie, alebo ak nie je zaloená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon
rozhodnutia o peòanej sankcii pod¾a tohto zákona.
§ 11
Rozhodnutie súdu
(1) Súd rozhodne bez zbytoèného odkladu o tom, èi
sa rozhodnutie o peòanej sankcii uzná a vykoná (ïalej
len rozhodnutie o uznaní a výkone)
a) na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení
prokurátora, ak ide o rozhodnutie o uznaní a výkone
peòanej sankcie, ktoré vydal súd tátu pôvodu,
b) bez nariadenia hlavného pojednávania, verejného
zasadnutia alebo neverejného zasadnutia, ak ide
o rozhodnutie o uznaní a výkone peòanej sankcie,
ktoré vydal správny orgán tátu pôvodu.
(2) Súd rozhoduje rozsudkom o uznaní a výkone peòanej sankcie pod¾a odseku 1 písm. a) a uznesením
o uznaní a výkone peòanej sankcie pod¾a odseku 1
písm. b).
(3) Ak z osvedèenia vyplýva, e rozhodnutie iného
èlenského tátu o peòaných sankciách obsahuje viaceré výroky a výkon nie je moný alebo potrebný pre
vetky z nich, súd rozhodne o výkone peòanej sankcie
len pri tých výrokoch, ktorých uznanie je moné alebo
potrebné.
(4) Rozhodnutie pod¾a odseku 2 sa doruèuje povinnému a ministerstvu. Ak ide o rozhodnutie pod¾a odseku 1 písm. a), doruèuje sa aj prokurátorovi.
(5) Proti rozsudku pod¾a odseku 2 je prípustné odvolanie, ktoré môe poda povinný, prokurátor alebo minister spravodlivosti. Proti uzneseniu pod¾a odseku 2 je
prípustné odvolanie, ktoré môe poda povinný.
(6) Odvolanie má odkladný úèinok.
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§ 12
Dôvody odmietnutia
(1) Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii, ak
a) voèi tej istej osobe pre ten istý skutok u bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom alebo ak súd
má informáciu, e konanie vedené v niektorom èlenskom táte proti tej istej osobe pre ten istý skutok sa
právoplatne skonèilo odsudzujúcim rozsudkom,
ktorý bol u vykonaný, v súèasnosti sa vykonáva,
alebo u nemôe by vykonaný pod¾a právnych predpisov tátu, v ktorom bol vynesený,
b) skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je
trestným èinom pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky a nejde o konanie pod¾a § 3 ods. 2, 3 a
5,
c) rozhodnutie o peòanej sankcii sa týka skutkov,
ktoré sa pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky povaujú za spáchané èiastoène alebo v celom
rozsahu na území Slovenskej republiky,
d) rozhodnutie o peòanej sankcii sa týka skutkov,
ktoré boli spáchané mimo územia tátu pôvodu
a právny poriadok Slovenskej republiky neumoòuje trestné stíhanie pre rovnaké skutky, ak boli spáchané mimo územia Slovenskej republiky,
e) povinný je osobou vyòatou z pôsobnosti orgánov èinných v trestnom konaní a súdu,4)
f) osoba nie je pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o peòanej
sankcii,
g) výka uloenej peòanej sankcie je niia ako
70 eur.
(2) Uznanie a výkon rozhodnutia o peòanej sankcii
súd odmietne aj vtedy, ak
a) rozhodnutie o peòanej sankcii zjavne nezodpovedá
vydanému osvedèeniu alebo ak vydané osvedèenie je
neúplné a neobsahuje vetky údaje potrebné na vydanie rozhodnutia o uznaní a výkone,
b) výkon rozhodnutia o peòanej sankcii je premlèaný
pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky a na
stíhanie trestného èinu alebo iného deliktu je daná
právomoc slovenských orgánov pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky,
c) z osvedèenia vyplýva, e dotknutá osoba nebola v súlade s právnym poriadkom tátu pôvodu osobne alebo prostredníctvom zástupcu oprávneného na jej zastupovanie pouèená o svojom práve poda opravný
prostriedok a o lehotách na jeho podanie,
d) z osvedèenia vyplýva, e dotknutá osoba sa osobne
nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia o peòanej sankcii, okrem prípadov, keï
sa v osvedèení uvádza, e dotknutá osoba v súlade
s procesnými poiadavkami právneho poriadku tátu pôvodu
1. bola vèas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia o peòanej sankcii, alebo sa jej inými
4
5

) § 8 Trestného poriadku.
) § 461a Trestného poriadku v znení zákona è. 224/2010 Z. z.
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prostriedkami doruèili informácie o termíne
a mieste konania takým spôsobom, e bolo jednoznaène preukázané, e si bola vedomá plánovaného konania, a informovaná o tom, e justièný orgán tátu pôvodu môe vyda rozhodnutie, ak sa
nezúèastní konania, alebo
2. vedomá si plánovaného konania splnomocnila
právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou alebo ustanovený tátom, aby ju
obhajoval v konaní a tento právny zástupca ju
v konaní skutoène obhajoval, alebo
3. po tom, ako sa jej doruèilo rozhodnutie o peòanej
sankcii a bola výslovne pouèená o práve na opravný prostriedok, na ktorom má dotknutá osoba
právo zúèastni sa a ktoré umoní opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov
a ktorý môe vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, e proti
rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok
v rámci príslunej lehoty,
e) z osvedèenia vyplýva, e dotknutá osoba sa osobne
nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia o peòanej sankcii, okrem prípadov, keï
sa v osvedèení uvádza, e dotknutá osoba sa po tom,
ako bola výslovne pouèená o konaní a o monosti by
osobne prítomná na tomto konaní, výslovne vzdala
práva na ústne pojednávanie a výslovne uviedla, e
nepodáva opravný prostriedok,
f) z osvedèenia vyplývajú skutoènosti, ktoré vedú k dôvodnému podozreniu moného poruenia základných práv alebo základných právnych zásad zakotvených v èlánku 6 Zmluvy o Európskej únii v konaní,
ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia o peòanej sankcii.
(3) Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii pod¾a odseku 2, súd
pred prijatím takého rozhodnutia poiada justièný orgán tátu pôvodu o stanovisko, a ak je to potrebné, aj
o bezodkladné zaslanie dodatoèných informácií nevyhnutných pre svoje rozhodnutie.
Uznanie a výkon
§ 13
(1) Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu
rozhodnutia o peòanej sankcii pod¾a § 12, súd rozhodne o uznaní takého rozhodnutia a súèasne rozhodne, e
sa také rozhodnutie vykoná.
(2) Ak rozhodnutím o peòanej sankcii bola uloená
peòaná sankcia pod¾a § 2 písm. b) prvého bodu, krajský súd vo svojom rozhodnutí rozhodne o uloení peòaného trestu; ak ide o peòanú sankciu uloenú
týmto rozhodnutím právnickej osobe, krajský súd
vo svojom rozhodnutí rozhodne o uloení ochranného
opatrenia zhabania peòanej èiastky.5) Náhradný trest
odòatia slobody za nevykonaný peòaný trest môe
krajský súd uloi, len ak justièný orgán tátu pôvodu
v osvedèení takú monos pripustil, prièom trestná
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sadzba uloeného náhradného trestu nesmie presiahnu hranicu, ktorá je v osvedèení týmto orgánom uvedená, a zároveò hranicu trestnej sadzby náhradného
trestu pod¾a Trestného zákona.
(3) Súd pri uznaní rozhodnutia o peòanej sankcii
ponechá v òom uloenú peòanú sankciu v nezmenenej výke. Ak rozhodnutie o peòanej sankcii bolo vydané pre skutok, ktorý nebol spáchaný na území tátu
pôvodu a je daná právomoc slovenských orgánov pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky na konanie
o danom skutku, súd zmení výku uloenej peòanej
sankcie na najvyiu monú výmeru, ktorý by mohol
uloi, ak by v konaní o danom skutku rozhodoval. Súd
nesmie pritom uloi trest prísnejí, ako bol uloený
v rozhodnutí o peòanej sankcii.
(4) Ak rozhodnutím o peòanej sankcii bola uloená
peòaná sankcia pod¾a § 2 písm. b) piateho bodu, krajský súd vo svojom rozhodnutí o uznaní a výkone uloí
povinnému, aby uznanú peòanú sumu zaplatil v urèenej lehote na úèet súdu.
(5) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o uznaní a výkone súd vyzve povinného, aby peòanú
sankciu zaplatil do pätnástich dní; ak nebol uloený
náhradný trest odòatia slobody, súd povinného súèasne upozorní, e inak sa bude zaplatenie vymáha. Po
márnom uplynutí lehoty na zaplatenie peòanej sankcie zale rovnopis rozhodnutia o uznaní a výkone spolu
s osvedèením a rozhodnutím o peòanej sankcii bez
odôvodnenia orgánu tátnej správy pod¾a osobitného
predpisu6); to neplatí, ak súd ukladá náhradný trest
odòatia slobody.
(6) Uznaný nárok vyplývajúci z osvedèenia s pripojeným rozhodnutím o peòanej sankcii je súdnou poh¾adávkou.6)
§ 14
(1) Ak povinný preukáe, e peòanú sankciu úplne
alebo èiastoène uhradil v èlenskom táte, súd rozhodne
o upustení od výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii
alebo o výkone takého rozhodnutia v zostávajúcej
výke peòanej èiastky. Pred rozhodnutím si súd vyiada stanovisko justièného orgánu tátu pôvodu.
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b) nariadení výkonu náhradného trestu odòatia slobody pod¾a § 13 ods. 2,
c) zníení výmery peòanej sankcie pod¾a § 13 ods. 3,
d) vykonaní rozhodnutia o peòanej sankcii,
e) upustení od výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii
pod¾a § 14 ods. 1,
f) nevykonaní rozhodnutia o peòanej sankcii pod¾a
§ 14 ods. 2,
g) ïalích významných skutoènostiach, ktoré majú
alebo môu ma vplyv na konanie o uznaní a výkone
rozhodnutia o peòanej sankcii.
TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 16
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1) Ak § 6 alebo § 9 neustanovuje inak, súd v konaní
pod¾a tohto zákona komunikuje s justiènými orgánmi
èlenských tátov priamo.
(2) Osvedèenie, rozhodnutie o peòanej sankcii
a ostatné písomnosti mono zasiela do èlenského tátu alebo prijíma z èlenského tátu potou alebo inou
bezpeènou formou, ktorá umoòuje vyhotovenie písomného znenia pod podmienkou umoòujúcou posúdi ich hodnovernos. Ak to súd pre overenie hodnovernosti osvedèenia, rozhodnutia o peòanej sankcii
a ostatných písomností povauje za potrebné, poiada
justièný orgán tátu pôvodu o zaslanie originálov.
§ 17
Preklady
(1) Osvedèenie sa zasiela vykonávajúcemu justiènému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho tátu
alebo v jednom z úradných jazykov tohto tátu; ak vykonávajúci tát svojím vyhlásením umonil prijatie
osvedèenia aj v inom jazyku, mono vyhotovi preklad
aj do iného jazyka.
(2) Osvedèenie adresované orgánom Slovenskej republiky mono k ïaliemu konaniu prija, ak je vyhotovené v tátnom jazyku.

(2) Súd nevykoná rozhodnutie o peòanej sankcii, ak
bola povinnému v Slovenskej republike udelená amnestia alebo milos alebo ak ho justièný orgán tátu pôvodu informoval, e v táte pôvodu bola udelená amnestia, milos alebo vydané iné rozhodnutie, opatrenie
alebo skutoènos, v dôsledku ktorých sa také rozhodnutie stalo nevykonate¾ným.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo vzahu
k èlenským tátom, u ktorých je pouitie jazykov pri vzájomnom styku orgánov v konaní pod¾a tohto zákona upravené na základe vzájomnosti vyhlásenej ministerstvom.

§ 15

§ 18

(4) Preklad rozhodnutia o peòanej sankcii a ostatných písomností sa nevyaduje.

Informaèná povinnos

Výnos z výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii

Súd bez zbytoèného odkladu informuje justièný orgán tátu pôvodu o
a) odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii z dôvodov pod¾a § 12 vrátane uvedenia
dôvodu odmietnutia,

(1) Ak sa tát pôvodu a vykonávajúci tát nedohodnú
inak, výnos z výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii
pripadá vykonávajúcemu tátu.

6

(2) Dohodu pod¾a odseku 1 je za Slovenskú republiku oprávnené uzatvori ministerstvo; prísluný súd

) Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskorích predpisov.
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môe ministerstvu navrhnú uzavretie takej dohody,
najmä ak ide o rozhodnutie o peòanej sankcii, ktorým
sa ukladá peòaná sankcia pod¾a § 2 písm. b) tretieho
a tvrtého bodu.
§ 19
Prepoèet meny
Ak je to v konaní pod¾a tohto zákona potrebné, súd
vykoná prepoèet peòanej sankcie pod¾a referenèného
výmenného kurzu urèeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou ku dòu, keï bolo rozhodnutie o peòanej sankcii vydané; takto upravená výka peòanej
sankcie sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nadol.
§ 20
Náklady
Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní
pod¾a tohto zákona, znáa Slovenská republika a uhradí orgán, ktorému vznikli.
§ 21
Preskúmanie rozhodnutia o peòanej sankcii
Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia o peòanej sankcii vydanom v Slovenskej republike
sú prísluné súdy Slovenskej republiky.
§ 22
Poskytovanie súèinnosti a informácií
(1) Ministerstvo poskytuje pri postupe pod¾a tohto
zákona justiènému orgánu tátu pôvodu a vykonávajúcemu
justiènému orgánu na základe ich iadosti potrebnú
súèinnos.
(2) Ministerstvo informuje Radu Európskej únie
a Európsku komisiu o kadom odmietnutí uznania
a výkonu rozhodnutia o peòanej sankcii z dôvodu
pod¾a § 12 ods. 2 písm. f).
§ 23
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pod¾a
tohto zákona sa pouije Trestný poriadok.
§ 24
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzne akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 25
Ak tát pôvodu poiadal o výkon rozhodnutia o peòanej sankcii pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, postupuje sa pod¾a doterajích predpisov.
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
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è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 643/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 484/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z. a zákona
è. 151/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 250y sa vkladá § 250ya, ktorý znie:
§ 250ya
Ustanovenia § 250w a 250y sa v právnom styku
s èlenskými tátmi Európskej únie pouijú len v rozsahu, v ktorom osobitný predpis neustanoví inak.32a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) Zákon è. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí
o peòanej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych
poh¾adávok v znení zákona è. 608/2004 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z. a zákona è. 224/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová ,ako aj poh¾adávka, o ktorej tak ustanoví osobitný predpis,1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peòanej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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Doterají odkaz 1 a poznámka pod èiarou k odkazu 1
sa oznaèujú ako odkaz 1a a poznámka pod èiarou k odkazu 1a.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 183/2011 Z. z.

OSVEDÈENIE
pod¾a èl. 4 Rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV
o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na peòané sankcie
a)

• tát pôvodu: .......................................................................................................................................
• Vykonávajúci tát: ...............................................................................................................................
b) Orgán, ktorý vydal rozhodnutie, ktorým sa ukladá peòaná sankcia:
Úradný názov: ...........................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Èíslo spisu [

] ..........................................................................................................................................

Tel. è.: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta) ............................................................
Èíslo faxu: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta) ......................................................
E-mail: (ak je k dispozícii) ..........................................................................................................................
Jazyky, v ktorých mono komunikova s orgánom tátu pôvodu.................................................................
.................................................................................................................................................................
Kontaktné údaje osoby/osôb, na ktorú/-é sa mono obráti so iadosou o dodatoèné informácie na úèely vykonania rozhodnutia alebo, v prípade potreby, na úèely prevodu peòaných prostriedkov získaných z výkonu do
tátu pôvodu (meno, priezvisko, titul/funkcia, tel. è., èíslo faxu a, ak je k dispozícii, e-mail:):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
c) Prísluný orgán pre vykonanie rozhodnutia o peòanej sankcii v táte pôvodu [ak ide o iný orgán ako v bode b)]:
Úradný názov: ............................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tel. è.: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta) .............................................................
Èíslo faxu: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta) .......................................................
E-mail: (ak je k dispozícii) ...........................................................................................................................
Jazyky, v ktorých mono komunikova s orgánom prísluným na vykonanie ................................................
..................................................................................................................................................................
Kontaktné údaje osoby/osôb, na ktorú/-é sa mono obráti so iadosou o dodatoèné informácie na úèely výkonu rozhodnutia alebo, v prípade potreby, na úèely prevodu peòaných prostriedkov získaných z výkonu do tátu
pôvodu (meno, priezvisko, titul/funkcia, tel. è., èíslo faxu a, ak je k dispozícii, e-mail:):
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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d) Ak je ústredný orgán zodpovedný za administratívne zasielanie rozhodnutí o peòanej sankcii v táte pôvodu:
Názov ústredného orgánu: ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Kontaktná osoba, ak je to vhodné (titul/funkcia, meno a priezvisko): ..........................................................
..................................................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Èíslo spisu .................................................................................................................................................
Tel. è.: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta) .............................................................
Èíslo faxu: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta) .......................................................
E-mail: (ak je k dispozícii) ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
e) Orgán alebo orgány, ktoré mono kontaktova [ak je vyplnený bod c) a/alebo d)]:
 Orgán uvedený v bode b)
mono kontaktova v otázkach týkajúcich sa: ..........................................................................................
 Orgán uvedený v bode c)
mono kontaktova v otázkach týkajúcich sa: ..........................................................................................
 Orgán uvedený v bode d)
mono kontaktova v otázkach týkajúcich sa: ..........................................................................................
f) Informácie týkajúce sa fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bola uloená peòaná sankcia:
1. V prípade fyzickej osoby
Priezvisko: .............................................................................................................................................
Meno/-á: ...............................................................................................................................................
Rodné priezvisko, ak je známe: ...............................................................................................................
Prezývky, ak sú známe: ..........................................................................................................................
Pohlavie: ................................................................................................................................................
tátna príslunos: .................................................................................................................................
Rodné èíslo alebo èíslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii): ...............................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................................
Miesto narodenia: ..................................................................................................................................
Posledná známa adresa: .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Jazyk/-y, ktorému/ým táto osoba rozumie (ak je to známe): ....................................................................
..............................................................................................................................................................
a) Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu tátu z dôvodu, e osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie,
tam má obvyklé bydlisko, uveïte nasledujúcu informáciu:
Obvyklé bydlisko vo vykonávajúcom táte: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu tátu z dôvodu, e osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie,
má v tomto táte majetok, uveïte nasledujúcu informáciu:
Opis majetku osoby: ..........................................................................................................................
Miesto, kde sa nachádza majetok osoby: ...........................................................................................
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c) Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu tátu z dôvodu, e osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie,
má v tomto táte príjem, uveïte nasledujúcu informáciu:
Opis zdroja/-ov príjmu osoby: .............................................................................................................
Miesto zdroja/-ov príjmu osoby: ..........................................................................................................
2. V prípade právnickej osoby
Názov: ...................................................................................................................................................
Forma právnickej osoby: ........................................................................................................................
Registraèné èíslo (ak je k dispozícii) [1]: ..................................................................................................
Sídlo (ak je k dispozícii) (1): ....................................................................................................................
Adresa právnickej osoby: ........................................................................................................................
a) Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu tátu z dôvodu, e právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má v tomto táte majetok, uveïte nasledujúcu informáciu:
Opis majetku právnickej osoby: ...........................................................................................................
Miesto, kde sa nachádza majetok osoby: ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu tátu z dôvodu, e právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má v tomto táte príjem, uveïte nasledujúcu informáciu:
Opis zdroja/-ov príjmu právnickej osoby: ............................................................................................
Miesto zdroja/-ov príjmu právnickej osoby: .........................................................................................
..........................................................................................................................................................
g) Rozhodnutie, ktorým sa ukladá peòaná sankcia:
1. Charakter rozhodnutia, ktorým sa ukladá peòaná sankcia (oznaète príslunú odpoveï):
 i) Rozhodnutie súdu tátu pôvodu pre trestný èin pod¾a práva tátu pôvodu
 ii) Rozhodnutie iného orgánu tátu pôvodu ako súdu v súvislosti s trestným èinom pod¾a práva tátu pôvodu. Potvrdzuje sa, e dotknutá osoba mala monos, aby sa jej prípad prejednal pred súdom, ktorý
je prísluný rozhodova predovetkým v trestných veciach.
 iii) Rozhodnutie iného orgánu tátu pôvodu ako súdu pre skutky, ktoré sú postihované pod¾a vnútrotátneho
práva tátu pôvodu z dôvodu poruenia právnych predpisov. Potvrdzuje sa, e dotknutá osoba mala
monos, aby sa jej prípad prejednal pred súdom, ktorý je prísluný rozhodova predovetkým v trestných
veciach.
 iv) Rozhodnutie súdu, ktorý je prísluný rozhodova predovetkým v trestných veciach, týkajúce sa
rozhodnutia uvedeného v bode iii).
Rozhodnutie bolo prijaté (dátum) ........................................................................................................
Rozhodnutie sa stalo právoplatným (dátum) .......................................................................................
Referenèné èíslo rozhodnutia (ak je k dispozícii): ................................................................................
Peòaná sankcia zakladá povinnos zaplati (oznaète príslunú odpoveï/-de a uveïte sumu spolu s menou):
 i) Peòanú sumu uloenú rozhodnutím na základe odsúdenia pre trestný èin alebo správny delikt:
Suma: .......................................................................................................................................
 ii) Náhradu uloenú v tom istom rozhodnutí v prospech obete, ak obe nemôe by stranou v obèianskoprávnom konaní a súd koná v rámci výkonu svojej trestnej právomoci.
Suma: .......................................................................................................................................
 iii) Peòanú sumu na súdne trovy alebo trovy správneho konania, ktoré viedlo k rozhodnutiu.
Suma: .................................................................................................................................
 i v) Peòanú sumu do verejného fondu alebo organizácii na podporu obetí, ktorá bola uloená v tom istom
rozhodnutí.
Suma: .......................................................................................................................................
Celková výka peòanej sankcie s uvedením meny: ..............................................................................
..........................................................................................................................................................
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Zhrnutie faktov a opis okolností, za akých bol skutok/-y spáchaný/-é vrátane èasu a miesta:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Povaha a právna klasifikácia skutku/-ov a uplatnené ustanovenie zákona/zákonníka, na základe ktorého
bolo prijaté rozhodnutie: .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Oznaète prísluné okienko, ak skutok uvedený v druhom bode predstavuje/-ú jeden alebo viac z nasledujúcich
kategórií trestných èinov alebo deliktov:
 úèas na zloèinnom spolèení;
 terorizmus;
 obchodovanie s ¾uïmi;
 sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia;
 nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami;
 nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom a výbuninami;
 korupcia;
 podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev pod¾a Dohovoru
o ochane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev z 26. júla 1995;
 legalizácia príjmov z trestnej èinnosti;
 falovanie a pozmeòovanie meny vrátane eura;
 poèítaèová kriminalita;
 trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými ivoèínymi
a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami;
 u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu;
 vrada, závané ublíenie na zdraví;
 nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami;
 únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka;
 rasizmus a xenofóbia;
 organizovaná alebo ozbrojená lúpe;
 nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane staroitností a umeleckých diel;
 podvodné konanie;
 vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie;
 falovanie a pirátstvo výrobkov;
 falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami;
 falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov;
 nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ïalími prostriedkami na podporu rastu;
 nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi;
 obchodovanie s odcudzenými vozidlami;
 znásilnenie;
 podpa¾aèstvo;
 trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu;
 nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla;
 sabotá;
 konanie zakladajúce poruenie pravidiel cestnej premávky vrátane poruenia predpisov vzahujúcich sa
na èas jazdy a odpoèinku a predpisov o preprave nebezpeèného nákladu;
 paovanie tovaru;
 poruovanie práv duevného vlastníctva;
 hrozby a skutky násilia proti osobám vrátane násilia poèas portových podujatí;
 pokodzovanie cudzej veci;
 kráde;
 trestné èiny urèené tátom pôvodu a slúiace na úèely plnenia záväzkov vyplývajúcich z nástrojov prijatých na základe Zmluvy o fungovaní EÚ.
Ak sa vyznaèí tento trestný èin, uveïte presné ustanovenia dokumentu prijatého na základe Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorého sa trestný èin týka:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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V rozsahu, v akom skutky uvedené v druhom bode nie sú zahrnuté oznaèením v bode 3, uveïte úplný opis prísluného
trestného/-ých èinu/-ov alebo deliktu: ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

h) Status rozhodnutia, ktorým sa ukladá peòaná sankcia
1. Potvrïte, e (vyznaète):
 a) ide o koneèné rozhodnutie,
 b) pod¾a vedomostí orgánu vydávajúceho osvedèenie, rozhodnutie proti tej istej osobe za tie isté èiny nebolo vo vykonávajúcom táte vydané a e iadne takéto rozhodnutie vydané v akomko¾vek inom táte,
ako je tát pôvodu alebo vykonávajúci tát, nebolo vykonané.
2. Uveïte, èi bol daný prípad predmetom písomného konania:
 a) Nie, nebol.
 b) Áno, bol. Potvrdzuje sa, e dotknutá osoba bola informovaná v súlade s právnom tátu pôvodu osobne
alebo cez zástupcu oprávneného pod¾a vnútrotátnych právnych predpisov o svojom práve háji sa
v danom prípade a o lehotách tohto právneho prostriedku.
3. Uveïte, èi sa dotknutá osoba osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:
1.  Áno, dotknutá osoba sa osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
2.  Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
3. Ak ste oznaèili druhý bod, potvrïte, prosím, èi ide o jeden z nasledujúcich prípadov:
 3.1a. dotknutá osoba bola osobne predvolaná (deò/mesiac/rok), a tým informovaná o stanovenom
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, e
mono vyda rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
 3.1b. dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutoène doruèili
úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia,
takým spôsobom, e bolo jednoznaène preukázané, e táto osoba si bola vedomá plánovaného
konania a bola informovaná o tom, e mono vyda rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
 3.2. dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol
buï vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený tátom, aby ju obhajoval v konaní,
a tento právny zástupca ju v konaní skutoène obhajoval,
ALEBO
 3.3. rozhodnutie bolo dotknutej osobe osobne doruèené (deò/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola
výslovne pouèená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúèastni sa
a ktoré umonia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môu
vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a
 výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,
ALEBO
 nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslunej lehoty,
ALEBO
 3.4. dotknutá osoba po tom, ako bola výslovne pouèená o konaní a o monosti by prítomná na tomto
konaní, sa výslovne vzdala práva na ústne pojednávanie a výslovne uviedla, e nepodáva opravný
prostriedok.
4. Ak ste zakrtli bod 3.1b., 3.2., 3.3. alebo 3.4., uveïte informácie o tom, ako bola splnená prísluná podmienka:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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i) Náhradné tresty vrátane trestu odòatia slobody
1. Stanovte, èi tát pôvodu umoòuje, aby vykonávajúci tát uplatnil náhradné tresty, ak nemono úplne
alebo èiastoène vykona rozhodnutie o peòanej sankcii:
 áno
 nie
2. Ak áno, uveïte, ktoré tresty sa môu uplatni (typ trestu, maximálna výka trestu)
 Trest odòatia slobody. Najdlhie: ....................................................................................................
 Verejnoprospené sluby (alebo ekvivalent). Najdlhie ......................................................................
 Iné tresty. Opis: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

j) Ostatné dôleité okolnosti prípadu (dobrovo¾né informácie): .......................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

k) Rozhodnutie o peòanej sankcii je priloené k osvedèeniu.
Podpis orgánu, ktorý vydal osvedèenie a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravos obsahu osvedèenia:
................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................
Funkèné zaradenie (titul/funkcia): ...........................................................................................................
Dátum: ...................................................................................................................................................
Odtlaèok úradnej peèiatky (ak existuje):
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Príloha è. 2
k zákonu è. 183/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na
peòané sankcie (Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2005) v znení Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009
o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV
a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatòovania zásady vzájomného uznávania, pokia¾ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27. 3. 2009).
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184
ZÁKON
z 1. júna 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
zákona è. 99/2007 Z. z., zákona è. 309/2009 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) a v ods. 2 sa vypúa odkaz na
poznámku pod èiarou 1.
2. V § 1 ods. 2 sa vypúajú slová pre odberate¾a alebo koneèného spotrebite¾a.
3. § 1 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Predmetom podnikania pod¾a tohto zákona nie je
a) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné vyuitie,
b) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré
vznikli pod¾a osobitného predpisu.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 3 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 2 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení neskorích predpisov..

4. V § 2 sa vypúa písmeno r).
Doterajie písmeno s) sa oznaèuje ako písmeno r).
5. V § 3 ods. 5 sa èíslo 15 nahrádza èíslom 30.
6. V § 5 odsek 7 znie:
(7) Fyzická osoba podnikate¾ a právnická osoba
doloí k iadosti pod¾a odseku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj
a) záväzné stanovisko obce o súlade poadovaného
rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je
koncepcia rozvoja obce súèasou záväznej èasti
územnoplánovacej dokumentácie obce pod¾a § 31,
b) u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzahu alebo inom obdobnom právnom
vzahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých
chce podnika,
c) u pripravovaných tepelných zariadení osvedèenie
o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných
zariadení alebo jej èasti pod¾a § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti pod¾a § 12 ods. 5..
7. V § 7 ods. 3 sa èíslo 30 nahrádza èíslom 90.

8. V § 8 ods. 1 sa èíslo 15 nahrádza èíslom 30.
9. V § 9 ods. 1 písm. b) sa èíslo 30 nahrádza èíslom 90.
10. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a h), ktoré
znejú:
f) poruil povinnos ustanovenú v § 3 ods. 5,
g) nemá vlastnícky vzah alebo iný právny vzah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká,
h) poruil povinnos ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. c)..
11. V § 11 ods. 1 sa slová Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikate¾om a ktorá vyrába
teplo alebo vykonáva rozvod tepla nahrádzajú slovami
Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva
rozvod tepla pod¾a § 1 ods. 3 písm. b).
12. V § 11 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
13. V § 11 ods. 3 sa vypúajú slová Fyzická osoba
alebo.
14. V § 12 ods. 1 sa èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ktorá je podnikate¾om.1).
15. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová tepla a elektriny,
nahrádzajú slovami elektriny a tepla,12c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12c znie:

12c) § 2 ods. 2 písm. b) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

16. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vyuitia vysoko úèinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnovite¾ných zdrojov energie
v systémoch centralizovaného zásobovania teplom;
na úèely tohto zákona sa systémom centralizovaného zásobovania teplom rozumie systém prepojenia
jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla
s verejným rozvodom tepla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12d znie:

12d) § 2 ods. 2 písm. j) zákona è. 309/2009 Z. z..

17. V § 15 odsek 2 znie:
(2) Drite¾ povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla,
ktorý vyrába kombinovanou výrobou elektrinu a teplo,12c) okrem povinností uvedených v odseku 1 je povinný dodriava povinnosti ustanovené osobitným predpisom.14a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 4 ods. 5 zákona è. 309/2009 Z. z..

18. V § 16 ods. 1 sa slová za schválenú alebo urèenú
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cenu nahrádzajú slovami v súlade so schválenou alebo urèenou cenou.

24. V § 19 ods. 2 písm. k) sa vypúa slovo jednostranné.

19. V § 17 odsek 2 znie:
(2) Ak nie je pri dodávke teplej úitkovej vody
dodraná hospodárnos pod¾a § 25 ods. 1 ustanovená
normatívnymi ukazovate¾mi spotreby tepla pod¾a § 25
ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úitkovej vody na
strane odberate¾a, môu sa dodávate¾ na jednej strane
a odberate¾ na druhej strane dohodnú na obmedzení
dodávky teplej úitkovej vody len na urèité dohodnuté
dni v týdni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoroène alebo poèas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môu dohodnú na zruení dodávky teplej
úitkovej vody poèas dohodnutého obdobia v roku; ak
k tejto dohode o obmedzení alebo zruení dodávky teplej úitkovej vody nedôjde, dodávate¾ je povinný zabezpeèi dodávku teplej úitkovej vody pod¾a zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úitkovej vody a odberate¾
je povinný uhrádza zvýené náklady na dodávku teplej
úitkovej vody..

25. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Dodávate¾, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi, a odberate¾, ktorý
rozpoèítava mnostvo dodaného tepla koneènému
spotrebite¾ovi, sú povinní trvale zabezpeèova urèenú
kvalitu dodávky tepla pre koneèného spotrebite¾a
pod¾a § 16 ods. 2..

20. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak nie je pri dodávke teplej úitkovej vody
dodraná hospodárnos pod¾a § 25 ods. 1 ustanovená
normatívnymi ukazovate¾mi spotreby tepla pod¾a § 25
ods. 5 z dôvodov na strane dodávate¾a, je dodávate¾ povinný znáa zvýené náklady na dodávku teplej úitkovej vody..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
21. V § 17 ods. 5 písm. a) sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
22. V § 18 odsek 3 znie:
(3) Dodávate¾ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené
kombinovanou výrobou elektriny a tepla,12c) je povinný
dodriava podmienky ustanovené osobitným predpisom.14a).
23. V § 19 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: s vyèlenením podielu tepla pre domácnosti,.

26. V § 26 ods. 2 sa za slová 15 dní pred obmedzením vkladajú slová alebo preruením.
27. V § 31 písm. a) a c) sa slová v tepelnej energetike nahrádzajú slovami v oblasti tepelnej energetiky.
28. V § 35 odsek 1 znie:
(1) Inpekcia uloí pokutu
a) od 16 500 eur do 33 000 eur fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením alebo ktorá uskutoèní výstavbu sústavy tepelných zariadení bez vydaného osvedèenia pod¾a § 12
ods. 1,
b) od 1 650 eur do 16 500 eur za poruenie povinností
vyplývajúcich z § 10 ods. 2, § 11 ods. 1, § 12 ods. 5,
§ 15 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1,
2 a 3, § 19 ods. 2 a 3, § 21 a 22, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2
a 3, § 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,
c) od 330 eur do 3 300 eur za poruenie ustanovení,
§ 17 ods. 3 a 5, § 18 ods. 4 a 5, § 26 ods. 2 a § 33
ods. 3,
d) od 16,50 eur do 165 eur za poruenie ustanovení
§ 17 ods. 4 a § 18 ods. 6..
29. V § 35 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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185
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 11. apríla 2011 bola v Brde podpísaná Dohoda
o vytvorení funkèného bloku vzduného priestoru stredná Európa.
S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením è. 154 z 2. marca 2011.
V súlade s èlánkom 24 dohody sa ustanovenia èlánkov, okrem èlánkov 5, 12, 14, 16 a 19, 21 a 22, predbene vykonávajú odo dòa podpisu, t. j. od 11. apríla 2011.
S predbeným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 29. marca 2011.
Do textu dohody mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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186
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e Kirgizská republika s platnosou od 31. júla
2011 pristupuje k Dohovoru o zruení poiadavky vyieho overenia zahranièných verejných listín (oznámenie
è. 213/2002 Z. z.) a zároveò urèuje orgány pod¾a èlánku 6 dohovoru.
Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky zároveò oznamuje, e Bieloruská republika s platnosou od
10. novembra 2010, Maïarská republika s platnosou od 16. februára 2011, Republika fidijských ostrovov s platnosou od 26. júla 2010, Rumunsko s platnosou od 9. decembra 2010, Sanmarínska republika s platnosou od
16. marca 2010, Tongské krá¾ovstvo s platnosou od 15. novembra 2010 zmenili a Gruzínska republika s platnosou
od 1. augusta 2010 doplnila orgány pod¾a èlánku 6 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán pod¾a èlánku 6 Dohovoru o zruení poiadavky vyieho overenia zahranièných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného
v prílohe k oznámeniu è. 129/2006 Z. z. v znení neskorích zmien (oznámenie è. 456/2006 Z. z., oznámenie
è. 314/2007 Z. z., oznámenie è. 501/2007 Z. z., oznámenie è. 252/2008 Z. z., oznámenie è. 16/2009 Z. z., oznámenie
è. 331/2009 Z. z., oznámenie è. 77/2010 Z. z. a oznámenie è. 371/2010 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 186/2011 Z. z.

DOPLNENIE
Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán pod¾a èlánku 6
Dohovoru o zruení poiadavky vyieho overenia zahranièných
verejných listín z 5. októbra 1961
(stav k 1. februáru 2006)
v znení neskorích zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán
pod¾a èlánku 6 Dohovoru o zruení poiadavky vyieho
overenia zahranièných verejných listín z 5. októbra 1961
(stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu
è. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia è. 456/2006 Z. z.,
oznámenia è. 314/2007 Z. z., oznámenia è. 501/2007 Z. z.,
oznámenia è. 252/2008 Z. z., oznámenia è. 16/2009 Z. z.,
oznámenia è. 331/2009 Z. z., oznámenia è. 77/2010 Z. z.
a oznámenia è. 371/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
Bieloruská republika
1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, Centrom súdnych znalcov a kriminalistiky, arbitránymi súdmi v pracovných sporoch, oblastnými súdnymi orgánmi, súdnymi orgánmi výkonného výboru
v Minsku, notárskymi archívmi a notármi
2. Ministerstvo kolstva pre listy vydané vzdelávacími intitúciami
3. Sekcia archívnictva a správy ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané Národným archívom
4. Ministerstvo zahranièných vecí pre vetky ostatné
listiny vrátane listín vydaných uvedenými orgánmi,
ako aj listiny zaslané do Bieloruska diplomatickými
a konzulárnymi zástupcami Bieloruska
Fidi
Stály tajomník ministerstva zahranièných vecí, medzinárodnej spolupráce a civilného letectva
Gruzínska republika
Orgán verejnej správy ministerstva vnútra
Kirgizská republika
Ministerstvo spravodlivosti
Národný bezpeènostný úrad
Generálna prokuratúra

Maïarská republika
1. Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti pre listiny vydané justiènými orgánmi okrem listín vydaných alebo osvedèených notármi
2. Notárska komora pre listiny vydané alebo osvedèené
notármi
3. Ministerstvo zahranièných vecí pre ostatné listiny
Rumunsko
1. Súdy pre listiny uvedené v èlánku 1 písm. a) a d) dohovoru
2. Komora notárov pre listiny uvedené v èlánku
1 písm. c) dohovoru
3. Prefektúry pre listiny uvedené v èlánku 1 písm. b)
dohovoru
Sanmarínska republika
Ministerstvo zahranièných vecí (Segretario di Stato per
gli Affari Esteri)
Antonella Mularoni
Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti
Valeria Ciavatta
Segretario di Stato per gli Affari Interni
e la Protezione Civile
Pasquale Valentini
Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio,
i Rapporti con lA.A.S.F.N.
Nicoletta Corbelli
Coordinatore
Dipartimento Affari Esteri
Maria Lea Pedini
Direttore Generale
Dipartimento Affari Esteri
Savina Zafferani
Direttore degli Affari Economici e Sociali
Dipartimento Affari Esteri

Ministerstvo vnútra

Federica Bigi
Direttore degli Affari Politici
Dipartimento Affari Esteri

Národný úrad finanènej polície

Corrado Carattoni

Sekcia justície

Príloha k èiastke 59

Zbierka zákonov 2011

Direttore degli Affari Culturali e Informazione
Dipartimento Affari Esteri

Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Marcello Beccari
Direttore del Cerimoniale dello Stato
Dipartimento Affari Esteri

Simona Ugolini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Maria Alessandra Albertini
Consigliere dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri

Tongské krá¾ovstvo

Luca Brandi
Consigliere dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Dario Galassi
Consigliere dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Stefano Stolfi
Incaricato della gestione della Direzione dei
Rapporti con le Comunità allestero
Dipartimento Affari Esteri
Silvia Berti
Segretario dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Eros Gasperoni
Segretario dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Nilla Bernardi
Segretario dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Sylvie Bollini
Segretario dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Silvia Marchetti
Segretario dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Ilaria Salicioni
Segretario dAmbasciata
Dipartimento Affari Esteri
Giovanni Conti
Ufficio Passaporti e Legalizzazioni
Dipartimento Affari Esteri
Marialaura Marinozzi
Dipartimento Affari Esteri
Giovanna Crescentini
Dirigente Segretaria Istituzionale
Dipartimento Affari Interni
Lucio L. Daniele
Dirigente dellUfficio Centrale di Collegamento
Antonio Nikolakopoulos
Funzionario dellUfficio Centrale di Collegamento
Sabrina Bernardi
Avvocato dello Stato Dirigente
Dipartimento Affari Interni
Barbara Reffi
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni
Alessandra Belardini
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Ministerstvo zahranièných vecí, prisahovalectva a obèianstva, ako aj niektoré jeho diplomatické misie:
High Commission of the Kingdom of Tonga (UK)
36 Molyneux Street
London W1H 5BQ
United Kingdom
Ph: (004420) 7724-5828
Fax: (004420) 7723-9074
Email: office@tongahighcom.co.uk
The Tongan High Commissioner to the United Kingdom: (H. E. Dr. Sione Ngongo Kioa)
Embassy and Permanent Mission of the Kingdom of
Tonga to the United Nations
250 East 51st Street
New York
NY 10022
USA
Ph: (001917)369-1025
Fax: (001917)369-1024
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America: (H. E. Sonatane Tua Taumoepeau-Tupou)
Embassy of the Kingdom of Tonga to the Peoples Republic of China
1-2-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound
Chaoyang District
Beijing 100600
Peoples Republic of China
Ph: (008610)6532-7203
Fax: (008610)6532-7204
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Peoples Republic of China: (H. E. Mahe
Uliuli Sandhurst Tupouniua)
High Commission of the Kingdom of Tonga to New Zealand
Tonga High Commission
41 Bay Street
Petone, Lower Hutt 5012
Wellington
New Zealand
Ph: (00644)566-3884
Fax: (00644)566-3887
Email: thc.wellington@gmail.com
The Tongan High Commissioner to New Zealand: (H. E.
Siaosi Taimani Aho)
Consulate General of the Kingdom of Tonga to the United States of America
360 Post St
Suite 604
San Francisco 94108
USA
Ph: (001415)816 9132
Fax: (001415)781 3964
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The Tongan Consul General to the United States of
America: (the post is currently being held by Acting appointee, Mrs Luisa Leveni)
Consular Agency of the Kingdom of Tonga to the United
States of America
738 Kaheka St
Suite 306B
Honolulu
Hawaii 96814
USA
Ph: (001808) 953 2449
Fax: (001808) 955 1447

Príloha k èiastke 59

The Tongan Consular Agent to the State of Hawaii,
USA: (Ms Annie Kaneshiro)
Honorary Consulate General of the Kingdom of Tonga
to Australia
Level 6, 73 Walker St
(P. O. Box 238)
North Sydney NSW 2020
Australia
Ph: (00612) 9936 2028
Fax: (00612) 9936 2098
The Tongan Honorary Consul to Australia (Ms Louise
Raedler-Waterhouse).

