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200
ZÁKON
z 1. júna 2011,
o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

vuje osobitný zákon, neustanovuje vak povinnos ich
zverejnenia alebo uverejnenia v Obchodnom vestníku.

Èl. I

Podmienky zverejnenia údajov

§1

§4

Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, spôsob a podobu
zverejòovania údajov v Obchodnom vestníku.
§2
Veobecné ustanovenia
(1) Vydavate¾om, správcom a prevádzkovate¾om Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len vydavate¾).
(2) Obchodný vestník je informaèný systém verejnej
správy1) sprístupnený na webovom sídle vydavate¾a,
prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejòujú
údaje o sebe, o svojej èinnosti alebo o èinnosti tretích
osôb pod¾a osobitných predpisov.2)
(3) Povinnou osobou je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnos zverejnenia
údajov v Obchodnom vestníku (ïalej len zverejnenie
údajov).
(4) Zverejnením údajov je ich sprístupnenie tretím
osobám pod¾a odseku 2.
§3
Zverejnenie údajov
(1) V Obchodnom vestníku sa zverejòujú údaje,
o ktorých tak ustanovuje zákon.
(2) V Obchodnom vestníku sa môu zverejòova aj
údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustano-

(1) Podmienkou zverejnenia údajov je vykonanie registrácie povinnou osobou. Na úèely vykonania registrácie môe vydavate¾ poadova poskytnutie identifikaèných údajov povinnej osoby. Identifikaènými
údajmi povinnej osoby, ktorá je
a) fyzickou osobou, sú titul, meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, adresa elektronickej poty, bankové spojenie a èíslo úètu; pri fyzickej osobe podnikate¾ovi aj obchodné meno, ak sa líi od jej mena
a priezviska, miesto podnikania, ak sa líi od adresy
trvalého pobytu, a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
b) právnickou osobou, sú názov alebo obchodné meno,
sídlo, identifikaèné èíslo, adresa elektronickej poty,
bankové spojenie, èíslo úètu a meno, priezvisko, titul, funkcia osoby oprávnenej kona v mene právnickej osoby.
(2) Po vykonaní registrácie povinnou osobou, vydavate¾ jej pridelí registraèné èíslo, ktoré doruèí do vlastných rúk povinnej osoby.
(3) Podkladom na zverejnenie údajov je iados o zverejnenie údajov (ïalej len iados) v elektronickej podobe, ktorá obsahuje náleitosti pod¾a osobitného
zákona2) a ktorej podobu urèí vydavate¾ na svojom webovom sídle. Podmienkou zverejnenia údajov je uvedenie registraèného èísla pod¾a odseku 2 v iadosti povinnou osobou na úèel jej identifikácie.
(4) Vydavate¾ po doruèení iadosti zasiela povinnej
osobe elektronicky správu o doruèení iadosti spolu
s výzvou na splnenie poplatkovej povinnosti pod¾a § 5.
(5) Povinná osoba pod¾a osobitného predpisu3) môe

1

) § 2 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 570/2009 Z. z.
2
) Napríklad zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov, Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon 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, zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov, zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov, zákon
è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 8/2005
Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 5a ods. 5 a 6 zákona è. 211/2000 Z. z. v znení zákona è. 546/2010 Z. z.
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zasla iados vydavate¾ovi v listinnej podobe. Ak povinná osoba zale iados v listinnej podobe, zasiela vydavate¾ povinnej osobe v listinnej podobe správu o zverejnení údajov.
§5
(1) Vydavate¾ zverejní údaje do piatich pracovných
dní odo dòa, keï mu prila informácia o zaplatení
správneho poplatku.
(2) Ak zverejnenie údajov nepodlieha poplatkovej povinnosti, vydavate¾ zverejní údaje do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti.
§6
Ak povinná osoba nezale iados v podobe pod¾a § 4
alebo nesplní poplatkovú povinnos v zákonom ustanovenej lehote alebo výke, alebo nesplní inú podmienku
zverejnenia údajov pod¾a tohto zákona, na podanú iados sa neprihliada.
§7
Podoba zverejnenia údajov
(1) Obchodný vestník sa vydáva iba v elektronickej
podobe.
(2) Obchodný vestník sa vydáva spravidla kadý pracovný deò vo vydaniach èíslovaných v kalendárnom
roku vzostupne. Kadé vydanie sa uvádza s poradovým
èíslom a dòom vydania. Èíslovanie vydaní Obchodného
vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným
v kalendárnom roku.
(3) Vydavate¾ môe rozdeli vydanie Obchodného
vestníka na kapitoly, v ktorých sa zverejòujú údaje jedného druhu èíslované poradovým èíslom v kalendárnom roku vzostupne. Èíslovanie údajov zverejnených
v jednotlivých kapitolách sa uzatvára posledným vydaním vydaným v kalendárnom roku.
(4) Vydavate¾ sprístupní údaje zverejnené v Obchodnom vestníku aj v podobe truktúrovaných údajov,
ktorá umoòuje vyh¾adávanie a ich ïalie automatizované spracovanie; to neplatí, ak ide o údaje pod¾a § 4
ods. 5.
§8
Správnos zverejnených údajov a ich oprava
(1) Za obsahovú a jazykovú správnos údajov urèených na zverejnenie, ako aj za nezverejnenie údajov,
ktoré sa pod¾a osobitného zákona nesprístupòujú,4)
zodpovedá povinná osoba. Za súlad zverejnených údajov s obsahom iadosti zodpovedá vydavate¾.
(2) Vydavate¾ na iados povinnej osoby vykoná opravu zverejnených údajov zverejnením opravy, ak sa preukáe, e doruèená iados bola podaná neoprávnene,
neoprávnenou osobou alebo e obsahuje nepravdivé
alebo nesprávne údaje. Vykonanie opravy podlieha poplatkovej povinnosti.
4

) § 8 a 9 zákona è. 211/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(3) Vydavate¾ vykoná bezodplatne opravu zverejnených údajov zverejnením redakèného oznámenia, ak
ide o pochybenie, za ktoré sám zodpovedá.
(4) Na podanie iadosti o vykonanie opravy zverejnených údajov pod¾a odseku 2 sa primerane pouijú
ustanovenia § 4 a 6.
§9
Prechodné ustanovenie
Na iadosti a údaje, ktoré sú obsahom takto podaných iadostí, doruèené a nezverejnené v Obchodnom
vestníku pred úèinnosou tohto zákona sa pouijú
ustanovenia doterajieho právneho predpisu. Údaje,
ktoré sú obsahom iadostí podaných pod¾a predchádzajúcej vety, sa zverejòujú v podobe pod¾a tohto zákona. Èíslovanie vydania Obchodného vestníka sa do
31. decembra 2011 riadi pod¾a ustanovení doterajieho
právneho predpisu.
Závereèné ustanovenia
§ 10
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 11
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 640/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 604/2007 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 529/2008 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 280/2010 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona
è. 355/1997 Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona
è. 103/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona
è. 566/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z. a zákona è. 276/2009 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Pri vydávaní dlhopisov je emitent povinný najneskôr sedem dní pred zaèiatkom vydávania dlhopisov
zverejni emisné podmienky dlhopisov pod¾a odseku 3
v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcej burzové správy. Zmeny v emisných podmienkach
dlhopisov je emitent povinný najneskôr do desiatich
dní od platnosti týchto zmien zverejni v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcej burzové
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správy. Národná banka Slovenska zverejní najneskôr
jeden mesiac od zaèiatku vydávania dlhopisov emisné
podmienky dlhopisov a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov, ktoré nadobudli platnos pred zaèatím
ich vydávania v Obchodnom vestníku. Zmeny v emisných podmienkach vydaných dlhopisov zverejní Národná banka Slovenska najneskôr do jedného mesiaca
od platnosti týchto zmien v Obchodnom vestníku. Náklady spojené so zverejnením emisných podmienok
a zmien v emisných podmienkach dlhopisov v Obchodnom vestníku znáa a uhrádza emitent, ak osobitný
predpis neustanovuje inak..
2. § 8 znie:
§ 8
(1) Emisné podmienky dlhopisov v rozsahu pod¾a § 3
ods. 3 a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov,
ktoré nadobudli platnos pred zaèatím ich vydávania,
je emitent povinný predloi Národnej banke Slovenska
najneskôr v deò zaèatia ich vydávania elektronicky vo
formulári zverejnenom na webovom sídle Národnej
banky Slovenska. Zmeny v emisných podmienkach vydaných dlhopisov je emitent povinný predloi Národnej banke Slovenska do desiatich dní od platnosti týchto zmien elektronicky vo formulári zverejnenom na
webovom sídle Národnej banky Slovenska. Emitent
môe v odôvodnených prípadoch predloi emisné podmienky dlhopisov v listinnej podobe, a to najmä vtedy,
ak mu technické prostriedky neumoòujú ich predloenie elektronicky. Odôvodnenie tvorí prílohu emisných podmienok dlhopisov predkladaných v listinnej
podobe.
(2) Emitenti pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali
dlhopisy v zahranièí, sú povinní najneskôr v deò zaèatia ich vydávania informova Národnú banku Slovenska aj o mieste vydania dlhopisov..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z. a
119/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 7 ods. 3 sa za slová Úradom priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky vkladajú slová a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako
vydavate¾om Obchodného vestníka pod¾a osobitného
zákona6aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6aa znie:

6aa) § 4 ods. 4 zákona è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v èasti
VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos sa za poloku 149 vkladá nová poloka 149a, ktorá znie:
Poloka 149a
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o
a) údaje pod¾a Obchodného zákonníka, zákona
è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov, § 15c ods. 2 zákona è. 111/1990 Zb.
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o tátnom podniku v znení neskorích predpisov
a pod¾a § 3 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov .............. 20 eur,
b) úètovné závierky, výroèné správy a správy o hospodárení
1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej úètovnej závierky a mimoriadnej individuálnej úètovnej závierky vrátane informácie, aký
názor správa audítora obsahuje a skutoènosti,
ktoré chcel audítor zdôrazni a ktoré nemali
vplyv na vyjadrenie jeho názoru pod¾a § 21 ods. 2
zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov, súvahu a výkaz ziskov
a strát z riadnej konsolidovanej úètovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej úètovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutoènosti, ktoré chcel
audítor zdôrazni a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru pod¾a § 21 ods. 4 zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov ............................... 99,50 eura,
2. výroènú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky pod¾a § 34 ods. 2 zákona
è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky
v
znení
zákona
è. 567/2008 Z. z. ............................. 16,50 eura,
3. úètovnú závierku pod¾a § 19 ods. 12 zákona
è. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úètovnú závierku pod¾a § 5 ods. 10 zákona
è. 385/2008 Z. z. o Tlaèovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektorých zákonov, úètovnú
závierku
pod¾a
§
23
ods.
6
zákona
è. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úètovnú závierku pod¾a § 30 ods. 4 zákona
è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej
spolupráce a o doplnení zákona è. 540/2001 Z. z.
o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov
a výsledok hospodárenia pod¾a § 36 ods. 5 zákona
è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ............................. 10 eur,
4. úètovnú závierku neinvestièných fondov pod¾a
§ 24 ods. 3 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. a úètovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich veobecne prospené sluby pod¾a § 33
ods. 4 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené
sluby ................................................ 10 eur,
5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená úètov-

c)

d)

e)

f)

g)
h)
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ná závierka pod¾a § 21 ods. 5 zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov ................................... 10 eur,
pecifikáciu pouitia prijatého podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani
z
príjmov
v
znení
neskorích
predpisov ...................................................... 3,50 eura,
údaje zriaïovate¾ov stálych rozhodcovských súdov
pod¾a zákona è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorích predpisov a údaje zriaïovate¾ov
mediaèných
centier
pod¾a
zákona
è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov
1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu
alebo
mediaèného
centra
a
ich
poboèiek ..................................................... 20 eur,
2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského
súdu, mediaèného centra alebo ich poboèiek .................................................... 166 eur,
3. zmeny v údajoch pod¾a prvého bodu ....... 10 eur,
4. zmeny v údajoch pod¾a druhého bodu ... 16,50
eura,
výrok audítora k roènej úètovnej závierke nadácie
pod¾a zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene
Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov ...................................................... 3,50 eura,
rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela
osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto
osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ....................................................... 66,50 eura,
iné údaje .................................................. 20 eur,
oprava zverejnených údajov pod¾a § 8 ods. 2 zákona
è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ............... 3,50 eura.

Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené údaje
zverejòované v Obchodnom vestníku registrovými
úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, draobníkmi, Národnou bankou Slovenska
a údaje zverejòované pod¾a § 218a ods. 6 a § 218o
ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36 znie:

36) Napríklad § 10 ods. 6 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona
è. 213/1997 Z. z..

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

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

Strana 1422

Zbierka zákonov è. 200/2011

Èiastka 63

Príloha
k zákonu è. 200/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od
obchodných spoloèností v zmysle èlánku 48 druhého odseku zmluvy vyadujú v èlenských tátoch na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb s cie¾om zabezpeèi rovnocennos týchto záruk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 258, 1. 10. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokia¾ ide o poiadavky na predkladanie
správ a dokumentaèné poiadavky v prípade zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10. 2009).
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201
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. júna 2011,
ktorým sa ustanovujú technické pecifikácie pre chemickú analýzu
a monitorovanie stavu vôd

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. l)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) technické pecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd,
b) minimálne pracovné kritériá analytických metód
uplatòovaných pri monitorovaní stavu vôd, sedimentov a ivých organizmov,
c) pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýzy
a kontroly kvality.
§2
Analytické metódy
(1) Analytické metódy na monitorovanie stavu vôd,
sedimentov a ivých organizmov zahàòajú laboratórne
testy, terénne testy a on-line testy, ktoré sa pouívajú
na úèely monitorovania chemických ukazovate¾ov pod¾a osobitných predpisov.1)
(2) Analytické metódy sa overujú a dokumentujú
pod¾a technickej normy2) alebo v súlade s inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej
úrovni.
§3
Minimálne pracovné kritériá analytických metód
(1) Minimálne pracovné kritériá pouívaných analytických metód zoh¾adòujú hodnotu neistoty merania
rovnajúcu sa alebo niiu ako 50 % (pri koeficiente rozírenia k = 2) odhadnutú na úrovni environmentálnej
normy kvality3) a limit kvantifikácie rovnajúci sa alebo
nií ako 30 % environmentálnej normy kvality.
(2) Neistota merania je nezáporný parameter, ktorý
1

charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré sa prisudzujú meranej velièine na základe pouitých informácií.
(3) Limit kvantifikácie je stanovený násobok limitu
detekcie pri hodnote koncentrácie stanovovaného ukazovate¾a, ktorý mono urèi s prijate¾nou presnosou
a precíznosou. Limit kvantifikácie mono vypoèíta
s pouitím prísluného tandardu alebo vzorky a
mono ho získa na základe najniieho kalibraèného
bodu na kalibraènej krivke okrem slepej vzorky.
(4) Limit detekcie je hodnota výstupného signálu alebo koncentrácie, nad ktorou mono na stanovenej hladine spo¾ahlivosti potvrdi, e vzorka sa líi od slepej
vzorky, ktorá neobsahuje stanovovaný ukazovate¾.
(5) Ak pri ukazovateli neexistuje environmentálna
norma kvality alebo ak neexistuje analytická metóda
spåòajúca minimálne pracovné kritériá pod¾a odseku 1,
subjekty, ktoré vykonávajú chemické analýzy, zabezpeèia, aby sa monitorovanie uskutoèòovalo s pouitím
najlepích dostupných techník, ktoré nepredstavujú
neprimerané náklady.
§4
Výpoèet priemerných hodnôt
(1) Ak sú na úèely výpoètu priemerných hodnôt merané hodnoty fyzikálno-chemických alebo chemických
velièín vo vzorke niie ako limit kvantifikácie, výsledky
merania sa nastavia na polovicu hodnoty limitu kvantifikácie.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na merané
hodnoty, ktoré predstavujú celkové sumy skupiny
fyzikálno-chemických ukazovate¾ov alebo chemických
ukazovate¾ov vrátane ich metabolitov, produktov degradácie a reakcie; hodnoty menie ako limit kvantifikácie jednotlivých ukazovate¾ov sa nastavia na nulu.
§5
Preukazovanie kvality výsledkov analýzy
a kontrola kvality
(1) Právnické osoby s akreditáciou,4) ktoré vykonáva-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
§ 7 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
2
) STN EN ISO/IEC 17025: 2005 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005).
3
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
4
) § 4 ods. 8 a § 4b ods. 8 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 384/2009 Z. z.
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jú chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd, uplatòujú postupy na základe systému riadenia kvality pod¾a technickej normy2) alebo v súlade s inými
zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni a musia spåòa podmienky spôsobilosti na
výkon analýz prísluných fyzikálno-chemických ukazovate¾ov a chemických ukazovate¾ov.
(2) Spôsobilos na výkon analýz fyzikálno-chemických ukazovate¾ov alebo chemických ukazovate¾ov
sa preukazuje
a) úèasou v programoch skúok spôsobilosti, ktoré
zahàòajú analytické metódy pod¾a § 2 v súvislosti
s ukazovate¾mi na úrovni koncentrácií, ktoré
b) reprezentujú programy monitorovania pod¾a osobitných predpisov,5)
c) analýzou dostupných referenèných materiálov reprezentujúcich odoberané vzorky a obsahujúcich
primerané koncentrácie vzh¾adom na environmentálne normy kvality pod¾a § 3 ods. 1.
(3) Programy skúok spôsobilosti pod¾a odseku 2

Èiastka 63

písm. a) zabezpeèujú akreditované organizácie alebo
organizácie uznané na medzinárodnej úrovni alebo na
vnútrotátnej úrovni, ktoré spåòajú poiadavky pod¾a
technickej normy6) alebo sú v súlade s inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni. Výsledky úèasti na týchto programoch skúok spôsobilosti sa vyhodnocujú pod¾a technických noriem7)
alebo iných zodpovedajúcich noriem uznaných na medzinárodnej úrovni.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§7
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2011.

Iveta Radièová v. r.

5

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z.
Príloha è. 1 èas A nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 270/2010 Z. z.
§ 7 vyhláky è. 418/2010 Z. z.
6
) STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Posudzovanie zhody. Veobecné poiadavky na medzilaboratórne skúky (ISO/IEC 17043: 2010).
7
) STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Posudzovanie zhody. Veobecné poiadavky na medzilaboratórne skúky (ISO/IEC 17043: 2010).
ISO 13528: 2005 tatistické metódy na vyhodnotenie skúok spôsobilosti medzilaboratórnymi porovnávacími skúkami.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 201/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES ustanovujú technické pecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd (Ú. v. EÚ L 201,
01. 08. 2009).
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202
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. júna 2011,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 397/1999 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 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 nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 397/1999
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 380/2003 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 182/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) deviatom bode sa vypúajú
slová nabíjané ústím.
2. V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúa bod 16.
Doterajie body 17 a 18 sa oznaèujú ako body 16
a 17.
3. V § 1 ods. 1 sa písmeno b) dopåòa siedmym bodom,
ktorý znie:
7. airsoftové zbrane.
4. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmená j) a l) sa oznaèujú ako písmená i)
a k).
5. V § 1 ods. 1 písm. i) prvý bod znie:
1. strely z pevných materiálov,.
6. § 2 sa dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) expanzné prístroje pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 436/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia..

7. V § 3 ods. 1 sa vypúajú slová harmonizovanými
slovenskými technickými normami a a slová § 5
ods. 5 a 6 sa nahrádzajú slovami § 5 ods. 6.
8. V § 3 ods. 3 sa za slová Výrobca alebo dovozca
vkladajú slová (ïalej len predkladate¾).
9. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Predkladate¾ strelnej zbrane oznaèí túto zbraò
na hlavni a revolverovom valci obchodným menom

alebo ochrannou známkou, výrobným èíslom a oznaèením kalibra pouitého streliva, a to na kadej hlavni
a revolverovom valci, ak ide o hlavne rozdielneho kalibru
alebo o valce rozdielneho kalibru..
10. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Posudzovanie zhody vlastností strelných zbraní
a streliva vykonáva autorizovaná osoba pod¾a § 11 zákona, uvedená v prílohe è. 2 bode 1.9, ktorá urèí poèty
a termíny, v ktorých sa budú urèené výrobky predklada na posudzovanie zhody, a miesto, kde sa posudzovanie zhody vykonáva..
11. V § 5 ods. 1, 3 a § 6 sa slová výrobca alebo dovozca vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovom predkladate¾ v príslunom tvare.
12. V § 5 ods. 1 sa slová certifikát typu zbrane nahrádzajú slovami certifikát o typovej skúke zbrane.
13. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Homologizácia strelnej zbrane a expanznej zbrane (ïalej len homologizácia) je postup, pri ktorom
autorizovaná osoba po overení dvoch kusov z kadého
typu zbrane vydá certifikát o homologizácii a poverí
predkladate¾a oznaèením zbrane homologizaènou
znaèkou..
14. V § 5 ods. 3 písm. c) sa vypúajú slová a expanzných prístrojov.
15. V § 5 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Kusové overenie strelnej zbrane (ïalej len kusové overenie) je postup, pri ktorom autorizovaná osoba
overuje splnenie technických poiadaviek kadej strelnej zbrane okrem homologizovanej zbrane. Autorizovaná osoba vydá predkladate¾ovi alebo osobe, ktorá poiadala o kusové overenie, protokol o kusovom overení
a zbraò oznaèí príslunou overovacou znaèkou.
(6) Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia strelnej zbrane (ïalej len nové kusové overenie) pod¾a § 10 vydá predkladate¾ovi alebo osobe,
ktorá poiadala o nové kusové overenie, protokol o novom kusovom overení alebo túto zbraò oznaèí overovacou znaèkou pod¾a prílohy è. 2..
16. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Predkladate¾ predkladá na homologizáciu dve
zbrane oznaèené pod¾a § 3 ods. 4..
17. V § 7 ods. 2, nadpise § 9 a v § 15 ods. 6 sa slová
kusové overenie zbrane a kusové overenie strelnej
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zbrane vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami kusové overenie v príslunom tvare.
18. V nadpise § 10, § 15 ods. 6 a 7 a v § 17 ods. 1
písm. e) a ods. 5 sa slová nové kusové overenie zbrane
a nové kusové overenie strelnej zbrane vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovami nové kusové overenie
v príslunom tvare.
19. V § 7 ods. 2 sa vypúajú slová a expanzných prístrojoch.
20. V § 7 ods. 3 sa vypúajú slová a expanzných prístrojov.
21. V § 7 ods. 3 písm. c) sa vypúa slovo overenie.
22. V § 7 ods. 4 sa vypúajú slová alebo expanzného prístroja.
23. V § 7 ods. 5 sa slová technické a personálne predpoklady nahrádzajú slovami technické prostriedky, prístrojové vybavenie a zamestnancov, ktorí sú spôsobilí.
24. V § 7 ods. 6 sa vypúajú slová alebo expanzných prístrojov.
25. V § 9 ods. 1, 6, 8 a 9 a v § 15 ods. 10 sa slovo
predkladate¾ vo vetkých tvaroch nahrádza slovami
predkladate¾ alebo osoba, ktorá poiadala o kusové
overenie, v príslunom tvare.
26. V § 9 ods. 1 sa vypúajú slová strelných zbraní
(ïalej len kusové overenie) a druhá veta a na konci sa
pripájajú tieto vety: Akustické zbrane musia by kontruované tak, aby z nich nebolo moné vystreli strelu
z náboja prísluného kalibru. Zbraò urèená na pouívanie brokových nábojov s oce¾ovými brokmi vysokého
výkonu musí by kontruovaná tak, aby zahrdlenie
brokovej hlavne nebolo väèie ako 0,5 mm pre kaliber
12 a 10/89 pri pouití oce¾ových brokov s priemerom
väèím ako 4 mm a pre kaliber 20 pri pouití oce¾ových
brokov s priemerom väèím ako 3,25 mm..
27. V § 9 sa vypúa odsek 13.
28. V § 10 ods. 1 sa vypúajú slová strelných zbraní
(ïalej len nové kusové overenie).
29. V § 10 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
30. V § 15 sa vypúajú odseky 1 a 2.
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 1 a 8.
31. V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Autorizovaná osoba môe poveri predkladate¾a alebo osobu, ktorá poiadala o kusové overenie, oznaèením zbrane príslunými overovacími znaèkami pod¾a prílohy
è. 2. Zbraò, na ktorej bola vykonaná skúka na oce¾ové
broky, sa oznaèí overovacími znaèkami pod¾a prílohy
è. 2 bodov 1.8 a 1.9..
32. V § 15 ods. 7 sa za slovo predkladate¾ovi vkladajú slová alebo osobe, ktorá poiadala o kusové overenie alebo o nové kusové overenie,.
33. V § 16 ods. 1 sa slová Výrobca alebo dovozca
nahrádzajú slovami Predkladate¾ alebo osoba, ktorá
poiadala o kusové overenie,.
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34. V § 16 ods. 2 a 3 sa slová Výrobca alebo dovozca
nahrádzajú slovom Predkladate¾.
35. V § 16 sa odsek 4 vypúa.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
36. V § 16 ods. 4 sa slovo Opravovòa nahrádza slovami Predkladate¾ alebo osoba, ktorá poiadala o nové
kusové overenie,.
37. V § 16 ods. 5 sa za slovo drite¾ vkladajú slová
strelnej zbrane.
38. V § 17 ods. 1 sa na konci úvodnej vety vypúa
dvojbodka.
39. V § 17 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová - o homologizácii.
40. V § 17 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) protokol o homologizácii,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená c)
a g).
41. V § 17 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou.
42. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) potvrdenie zhody..
43. V § 17 ods. 2 úvodná veta znie:
(2) Protokol o typovej skúke zbrane a protokol o homologizácii zbrane obsahuje najmä.
44. V 17 ods. 5 písm. a) sa za slová predkladate¾a
zbrane vkladajú slová alebo osoby, ktorá poiadala
o kusové overenie alebo o nové kusové overenie.
45. V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Potvrdenie zhody obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje osoby, ktorá poiadala o vykonanie posúdenia zhody,
b) typové oznaèenie strelnej zbrane, varianty strelnej
zbrane,
c) struèný opis strelnej zbrane,
d) výsledok posudzovania zhody..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
46. § 17 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Potvrdenie zhody sa vydáva s platnosou najviac tri roky..
47. § 18a znie:
§ 18a
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne
záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických
noriem a technických predpisov.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna
1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií
v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel
vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení..
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48. V prílohe è. 1 èasti Podrobnosti o podmienkach
skúobnej stre¾by piatom bode písm. a) tabu¾ka znie:
Tlak na tlakomeri (v MPa) è.:



1
Kaliber
benej

2
1
Pri skúke
vyej

2

14 a väèí

93

50

132

50

16

98

50

132

50

104

50

132

50

20 a mení
12/70  oce¾ové broky

hybnos≤ 13,5 Ns

12/73 a 12/76
 oce¾ové broky

hybnos ≤ 15 Ns

12/89  oce¾ové broky

hybnos ≤ 19 Ns

10/89  oce¾ové broky

hybnos ≤ 22 Ns

16/70  oce¾ové broky hybnos ≤ 9,5 Ns
20/70  oce¾ové broky

hybnos ≤ 11 Ns

20/76  oce¾ové broky

hybnos ≤ 12 Ns

132
50
hybnos≥15 Ns
132

Èiastka 63

49. V prílohe è. 1 èasti Podrobnosti o podmienkach
skúobnej stre¾by piatom bode písm. c) sa vypúajú
slová ,pracovné expanzné prístroje a posledná veta.
50. V prílohe è. 1 èasti Podrobnosti o podmienkach
skúobnej stre¾by piatom bode sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a n) sa oznaèujú ako písmená e)
a m).
51. V prílohe è. 1 èasti Podrobnosti o podmienkach
skúobnej stre¾by piatom bode písm. h) sa vypúajú
slová skúobných nábojov alebo nábojov urèených na
trh.
52. V prílohe è. 2 sa èas 12 dopåòa novou znaèkou:

50

hybnos≥ 17,5Ns
132

50

hybnos ≥ 22 Ns
132
50
hybnos≥ 22 Ns




132
50
hybnos≥ 12,5Ns
132
50
hybnos≥ 14 Ns .

12.5

Overovacia znaèka Skúobne
Klimovsk II..

53. Slová harmonizovaná slovenská technická norma vo vetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia
vlády nahrádzajú slovami slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody v príslunom tvare.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 30. júna 2011.

Iveta Radièová v. r.
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