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231
ZÁKON
z 30. júna 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré
zákony sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Èl. 13 Nariadenia 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. ES L 214/3, 9. 8. 2008)..

2. § 1 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Tento zákon sa nevzahuje na podnikate¾a
v akostiach2a) ani na podnikate¾a, voèi ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto
pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú so
spoloèným trhom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Èl. 1 ods. 7 nariadenia (ES) è. 800/2008..

3. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
a) dotácie4a) na obstaraný dlhodobý hmotný majetok5)
a dlhodobý nehmotný majetok,6).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

4. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
c) príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta
pod¾a osobitného predpisu,8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 53d zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V § 2 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
dopravy), ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, pod¾a odseku 1 písm. a),.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
c) a e).
6. V § 3 písm. a) sa vypúajú slová v období troch rokov.

7. V § 3 písmeno d) znie:
d) mierou nezamestnanosti priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypoèítaná z disponibilného
poètu uchádzaèov o zamestnanie zverejnená v tatistických údajoch ústredia práce,.
8. V § 3 písm. i) sa za slovo ministerstva vkladajú
slová alebo ministerstva dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
9. V § 4 ods. 1 sa za slovo výrobe13) vkladajú slová
okrem odvetví a èinností pod¾a osobitného
predpisu13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Èl. 1 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) è. 800/2008..

10. V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúa odkaz 14 vrátane
poznámky pod èiarou.
11. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
c) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a)
a b) najmenej v sume 14 000 000 eur, z toho najmenej 7 000 000 eur musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov
fyzickej osoby  podnikate¾a,.
12. V § 4 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom bol investièný zámer doruèený ministerstvu,
je vyia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa zniuje na
7 000 000 eur, z toho najmenej 3 500 000 eur musí
by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) hodnota pod¾a odseku 1 písm. b) sa zniuje na 50 %.
(3) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom bol investièný zámer doruèený ministerstvu,
je najmenej o 50 % vyia ako miera nezamestnanosti
v Slovenskej republike,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa zniuje na
3 500 000 eur, z toho najmenej 1 750 000 eur musí
by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) hodnota pod¾a odseku 1 písm. b) sa zniuje na
40 %..
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13. § 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak investièný zámer bude realizovaný malým
podnikom alebo stredným podnikom,14) suma pod¾a
odseku 1 písm. c), odseku 2 písm. a) alebo odseku 3
písm. a) sa zniuje na polovicu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Príloha I nariadenia (ES) è. 800/2008..

14. V § 5 písm. b) sa suma 40 miliónov Sk nahrádza
sumou 500 000 eur.
15. V § 6 písm. b) sa suma 35 miliónov Sk nahrádza
sumou 400 000 eur.
16. V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:
c) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a)
a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, z toho najmenej 5 000 000 eur musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov
fyzickej osoby  podnikate¾a,.
17. V § 7 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom bol investièný zámer doruèený ministerstvu
dopravy, je vyia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa zniuje na
5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí
by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) hodnota pod¾a odseku 1 písm. b) sa zniuje na 20 %.
(3) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom bol investièný zámer doruèený ministerstvu
dopravy, je najmenej o 50 % vyia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma uvedená
v odseku 1 písm. c) sa zniuje na 3 000 000 eur, z toho
najmenej 1 500 000 eur musí by krytých vlastným
imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby  podnikate¾a..
18. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia pod¾a
§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1, ktorý sa nachádza na
území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude vyuívaný výhradne prijímate¾om pod¾a investièného zámeru,.
19. V § 9 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo ministerstvu vkladajú slová alebo ministerstvu dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
20. V § 9 ods. 2 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:
a) èestné vyhlásenie, e nezaène stavebné práce ani neobjedná strojové a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok pred dòom vydania potvrdenia, e investièný zámer má predpoklad splni
podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a
§ 10 ods. 4,
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b) doklad, ktorým preukáe splnenie motivaèného
úèinku investiènej pomoci pod¾a osobitného
predpisu16a) s výnimkou iadate¾a, ktorý má postavenie malého podniku alebo stredného podniku,14).
Doterajie písmená a) a b) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Èl. 8 nariadenia (ES) è. 800/2008..

21. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, je
oprávnené vyiada si od prísluných orgánov verejnej
správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie
úplnosti investièného zámeru. Na iados ministerstva
alebo ministerstva dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, sú tieto orgány povinné
bezodkladne poskytnú poadované informácie..
22. V § 10 odsek 4 znie:
(4) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ má predpoklad
splni podmienky na poskytnutie investiènej pomoci
pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,20)
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do desiatich dní od doruèenia posudku písomne potvrdí iadate¾ovi, e investièný zámer má predpoklad splni
podmienky na poskytnutie investiènej pomoci a do 30
dní od doruèenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investiènej pomoci (ïalej len návrh), v ktorom
uvedie intenzitu pomoci, formu investiènej pomoci,
výku investiènej pomoci pod¾a jednotlivých foriem
a podmienky poskytnutia investiènej pomoci. Na úèely
poskytovania investiènej pomoci ministerstvo pod¾a
§ 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky pod¾a okresov a miery nezamestnanosti na zóny.
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, zale návrh na vyjadrenie poskytovate¾om investiènej pomoci..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20)

§ 30a zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 561/2007 Z. z.
§ 53d zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

23. V § 10 ods. 5 prvej vete a tretej vete sa za slovo
ministerstvu vkladajú slová alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného
ruchu,.
24. V § 10 ods. 6 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
25. § 10 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak práca na investiènom zámere bola zaèatá pred
vydaním písomného potvrdenia pod¾a odseku 4, investiènú pomoc nemono poskytnú..
26. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, na
základe súhlasných stanovísk pod¾a § 10 ods. 5 vypracuje do 30 dní ponuku investiènej pomoci (ïalej len
ponuka)..
27. V § 11 ods. 2 sa za slovo Ministerstvo vkladajú
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slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
28. V § 11 ods. 3 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
29. V § 11 sa vypúa odsek 4.
30. V § 12 ods. 1 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
31. V § 12 ods. 2 písm. b) sa slovo  zabezpeèí nahrádza slovom zabezpeèil.
32. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slovo zaloí nahrádza
slovom zaloil.
33. V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovo správe vkladajú slová nie je v akostiach,2a) nie je voèi nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú so spoloèným trhom.
34. V § 12 ods. 3 písmeno e) znie:
e) záväzné vyhlásenie iadate¾a, e najneskôr do 12
mesiacov odo dòa doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej pomoci zaène obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a e najneskôr
do troch rokov odo dòa doruèenia rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci zaène vykonáva podnikate¾skú èinnos uvedenú v investiènom zámere,
alebo pri ve¾kom investiènom projekte20a) najneskôr
do piatich rokov odo dòa doruèenia rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci zaène vykonáva podnikate¾skú èinnos uvedenú v investiènom zámere..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Èl. 2 bod 12 nariadenia (ES) è. 800/2008..

35. V § 13 ods. 1 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
36. V § 13 ods. 3 v celom texte sa za slovo ministerstvo vkladajú slová alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
37. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia
èl. 88 Zmluvy o Európskom spoloèenstve (Ú. v. EÚ C
321E, 29. 12. 2006) nahrádza citáciou èl. 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C115,
9. 5. 2008).
38. V § 13 ods. 4 v celom texte sa za slovo ministerstvo vkladajú slová alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
39. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa citácia
èl. 88 Zmluvy o Európskom spoloèenstve (Ú. v. EÚ C
321E, 29. 12. 2006) nahrádza citáciou èl. 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.
40. V § 13 ods. 5 v celom texte sa za slovo ministerstvo vkladajú slová alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
24

41. Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:

 ) Èl. 107 ods. 3 písm. a) a èl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..
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42. V § 13 ods. 6 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
43. V § 15 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Pri ve¾kom investiènom projekte je lehota na splnenie podmienok pod¾a prvej vety najviac pä rokov..
44. § 15 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Prijímate¾ je povinný písomne bezodkladne oznámi ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, v období realizácie investièného zámeru, èerpania investiènej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skonèil investièný zámer,
vetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investièného zámeru alebo sa akýmko¾vek spôsobom týkajú
realizácie investièného zámeru alebo dodriavania
podmienok, za ktorých bola investièná pomoc schválená.
(9) Prijímate¾ nemôe poèas realizácie investièného
zámeru, èerpania investiènej pomoci, v lehote piatich
po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skonèil investièný zámer, uskutoèni zmeny, ktoré
a) ovplyvòujú povahu investièného zámeru alebo podmienky realizácie investièného zámeru alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému úèastníkovi hospodárskej súae, alebo
b) vyplývajú z predèasného skonèenia podnikate¾skej
èinnosti v príslunom okrese alebo premiestnenia
podnikate¾skej èinnosti do iného okresu.
(10) Prijímate¾ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas
cestovného ruchu,
a) kadoroène do konca januára predloi roènú správu o priebehu realizácie investièného zámeru za
predchádzajúci kalendárny rok,
b) do troch mesiacov po skonèení investièného zámeru
predloi závereènú hodnotiacu správu, v ktorej
zhodnotí dosiahnuté ciele investièného zámeru,
c) kadoroène do konca januára poèas piatich rokov po
roku, v ktorom skonèil investièný zámer, najmenej
vak poèas uplatòovania daòovej ú¾avy, predloi
roènú správu o vyuívaní investície..
45. Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 15a
Povinnosti poskytovate¾a
Poskytovate¾ investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 4
písm. c), d) a e) je povinný na iados ministerstva alebo
ministerstva dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, predklada priebené správy
o poskytnutej investiènej pomoci za predchádzajúci
kalendárny rok.
§ 15b
Zmena rozhodnutia o schválení investiènej pomoci
(1) Na základe písomného oznámenia pod¾a § 15
ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, pí-
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somne potvrdí prijímate¾ovi prijatie oznámenia o zmene.
(2) Ak ide o inú zmenu, ako je uvedená v § 15 ods. 9
písm. a) alebo písm. b) a investièná pomoc nepodlieha
oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,21)
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do 60 dní
od doruèenia úplných informácií posúdi, èi schválená
investièná pomoc je v dôsledku prijatého oznámenia
o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi
tátnu pomoc.
(3) Ak zmena pod¾a prijatého oznámenia nemá vplyv
na podmienky, za ktorých bola investièná pomoc
schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,
vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci prijímate¾ovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o investiènej pomoci doruèí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy,
ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, poskytovate¾ovi investiènej pomoci.
(4) Ak zmena pod¾a prijatého oznámenia má vplyv na
podmienky, za ktorých bola investièná pomoc schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, vydá
rozhodnutie o zruení rozhodnutia o schválení investiènej pomoci. Prijímate¾ je povinný poskytnutú investiènú pomoc vráti. Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa pod¾a osobitného
predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímate¾om poruené.25)
(5) Ak investièná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,22) ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, do 30 dní od doruèenia
úplných informácií, pod¾a osobitného predpisu23) poiada Európsku komisiu o posúdenie zluèite¾nosti
vzniknutých zmien investiènej pomoci so spoloèným
trhom,24) o èom písomne informuje prijímate¾a.
(6) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e zmena investiènej pomoci je zluèite¾ná so spoloèným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do 15
dní od doruèenia koneèného rozhodnutia Európskej
komisie vydá rozhodnutie o schválení zmeny investiènej pomoci prijímate¾ovi. Rozhodnutie o schválení zmeny investiènej pomoci prijímate¾ovi doruèí ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, poskytovate¾ovi investiènej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie,
e zmena nie je zluèite¾ná so spoloèným trhom, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu, rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci zruí. Prijímate¾ je povinný poskytnutú investiènú pomoc vráti. Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa
pod¾a osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli
prijímate¾om poruené.25).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
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o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, zákon è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

46. V § 16 ods. 1 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú
pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
47. V § 16 odseky 2 a 6 znejú:
(2) Ak prijímate¾ nezaène najneskôr do 12 mesiacov
odo dòa doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej
pomoci obstaráva dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok pod¾a § 4 ods.1, § 5, 6, § 7 ods. 1
alebo nezaène vykonáva podnikate¾skú èinnos uvedenú v investiènom zámere do troch rokov od doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej pomoci, alebo
pri ve¾kom investiènom projekte nezaène vykonáva
podnikate¾skú èinnos uvedenú v investiènom zámere
v lehote piatich rokov odo dòa doruèenia rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci, rozhodnutie o schválení investiènej pomoci stráca platnos a poskytnutú investiènú pomoc je prijímate¾ povinný vráti. Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa
pod¾a osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli
prijímate¾om poruené.25)
(3) Ak prijímate¾ poèas realizácie investièného zámeru, èerpania investiènej pomoci, v lehote piatich po
sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skonèil
investièný zámer uskutoèní zmeny pod¾a § 15 ods. 9
písm. a) alebo písm. b), ministerstvo alebo ministerstvu
dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investiènej pomoci zruí a poskytnutú investiènú pomoc je prijímate¾
povinný vráti. Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú
pomoc nevráti, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímate¾om poruené.25)
(4) Ak prijímate¾ nesplní podmienky pod¾a § 15
ods. 1, je povinný poskytnutú investiènú pomoc vráti.
Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti,
postupuje sa pod¾a osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímate¾om poruené.25)
(5) Ak prijímate¾ nesplní povinnos pod¾a § 15 ods. 3,
stráca rozhodnutie o schválení investiènej pomoci
v èasti týkajúcej sa schválenia investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) platnos. Prijímate¾ je povinný
poskytnutú investiènú pomoc vráti. Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímate¾om poruené.25)
(6) Ak prijímate¾ poèas èerpania aspoò jednej formy
investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 alebo do piatich rokov od zaèatia èerpania prvej investiènej pomoci nespåòa podmienky pod¾a § 4 ods.1, § 5, 6, § 7 ods. 1, je povinný poskytnutú investiènú pomoc vráti. Ak
prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímate¾om poruené.25).

Strana 1878

Zbierka zákonov è. 231/2011

48. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Výkon kontroly
(1) Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investièná pomoc schválená vykonáva
a) ministerstvo pri investiènej pomoci uvedenej v § 2
ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4
ods. 1 písm. a), b) a c), § 5 písm. a) a b), § 6 písm. a)
a b) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
b) ministerstvo dopravy pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. a), b) a c) a povinnosti uvedenej v §
15 ods. 1 a 4,
c) ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce
pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c),
pri podmienke uvedenej v § 5 písm. c), § 6 písm. c)
a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,
d) prísluný správca dane pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b), pri podmienke uvedenej
v § 4 ods. 1 písm. e), § 7 ods. 1 písm. e) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 6,
e) ministerstvo ivotného prostredia pri podmienke
uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) a v § 7 ods. 1 písm. d).
(2) Orgány vykonávajúce kontrolu (ïalej len kontrolné orgány) pod¾a odseku 1 spolupracujú a navzájom si poskytujú údaje potrebné na vykonanie kontroly.
(3) Prijímate¾ je povinný umoni kontrolu splnenia
podmienok uvedených v § 4 ods. 1, § 5, § 6, § 7 ods. 1
a povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o schválení investiènej pomoci. Na
tento úèel je povinný predloi listiny a doklady potrebné na posúdenie ich splnenia.
(4) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sú kontrolné orgány povinné vykona najneskôr po uplynutí
troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci pod¾a § 13 okrem kontroly splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1. Pri ve¾kom investiènom
projekte sa lehota pod¾a prvej vety predluje najviac
o dva roky.
(5) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. c) sú kontrolné
orgány povinné vykona v lehote uvedenej v zmluve
uzatvorenej pod¾a § 2 ods. 2 a kontrola splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 sa vykoná po piatich rokoch
odo dòa prvého èerpania investiènej pomoci pod¾a § 2
ods. 1 písm. c).
(6) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. d) sú kontrolné
orgány povinné vykona najneskôr po uplynutí troch
rokov od vydania rozhodnutia o schválení investiènej
pomoci pod¾a § 13 okrem kontroly splnenia povinnosti
uvedenej v § 15 ods. 6. Pri ve¾kom investiènom projekte
sa lehota pod¾a prvej vety predluje najviac o dva roky.
(7) Ïalia kontrola splnenia podmienok uvedených
v § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e), § 5 písm. a) a b), § 6 písm.
a) a b), § 7 ods. 1 písm. a), b), c) a e) spolu s kontrolou
splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 6 musí by
vykonaná po piatich rokoch odo dòa prvého uplatnenia
investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), alebo ak je
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investièná pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) aj po tejto
dobe uplatòovaná, kontrola musí by vykonaná v roku
nasledujúcom po poslednom uplatnení tejto investiènej pomoci, najneskôr vak v kalendárnom roku bezprostredne nasledujúcom po uplynutí posledného zdaòovacieho obdobia, v ktorom bolo moné najneskôr
uplatni investiènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b).
(8) Ak investièná pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, ïalia kontrola pod¾a odsekov 2 a 3
musí by vykonaná poèas piatich rokov odo dòa prvého
èerpania investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), c)
alebo písm. d).
(9) Kontrola pod¾a odseku 1 písm. d) sa vykonáva
pod¾a právnych predpisov upravujúcich ochranu ivotného prostredia.15)
(10) Kontrolu schválenej intenzity investiènej pomoci
a výky investiènej pomoci vykonáva ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, priebene poèas èerpania investiènej pomoci.
(11) Na kontrolu splnenia podmienok, za ktorých
bola investièná pomoc schválená a pouitie investiènej
pomoci sa pouije osobitný predpis.26).
49. Nadpis nad § 18 znie:
Splnomocòovacie, spoloèné a prechodné
ustanovenia.
50. § 18 znie:
§ 18
(1) Maximálnu intenzitu investiènej pomoci a výku
investiènej pomoci pod¾a formy investiènej pomoci
a miery nezamestnanosti v okresoch pod¾a jednotlivých
regiónov Slovenskej republiky ustanoví nariadenie,
ktoré vydá vláda.
(2) Vzor formulára na poskytnutie investiènej pomoci
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu.
(3) Podrobnosti a náleitosti na predkladanie správ
pod¾a § 15 ods. 10 ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného
ruchu..
51. § 19 znie:
§ 19
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 10, 12,
13, 15b a 16.
(2) O poskytnutie investiènej pomoci na ïalí investièný zámer môe ten istý prijímate¾ investiènej pomoci
poiada a po skonèení investièného zámeru, na ktorý
mu bola schválená investièná pomoc..
52. Poznámka pod èiarou k odkazu 28 sa vypúa.
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53. Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20b
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. augusta 2011
(1) Rozhodnutia o schválení investiènej pomoci alebo
rozhodnutia o poskytnutí investièných stimulov vydané do 31. júla 2011 ministerstvo na základe oznámenia
pod¾a § 15 ods. 8 predloeného v lehote do skonèenia
investièného zámeru posúdi pod¾a tohto zákona.
(2) Konania zaèaté a neskonèené pred 1. augustom
2011 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
Èl. II
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z. a zákona
è. 548/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 30a odsek 2 znie:
(2) Daòovník si môe uplatni nárok na ú¾avu na dani do výky dane pripadajúcej na pomernú èas základu dane. Pomerná èas základu dane sa vypoèíta tak,
e základ dane sa vynásobí
a) koeficientom, ktorý sa vypoèíta ako podiel
1. oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola poskytnutá investièná pomoc pod¾a osobitného predpisu,120a) najviac vak do úhrnnej výky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého
nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia iadate¾ovi,
e investièný zámer spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci120c) do konca prísluného zdaòovacieho obdobia, za ktoré sa uplatòuje
nárok na ú¾avu na dani, a
2. súètu hodnoty vlastného imania daòovníka vykázaného v úètovnej závierke za zdaòovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie
pod¾a osobitného predpisu,120c) a oprávnených
nákladov uvedených v prvom bode alebo
b) koeficientom vo výke 0,8..
Poznámka pod èiarou k odkazu 120c znie:

120c) § 10 ods. 4 zákona è. 561/2007 Z. z. v znení zákona
è. 231/2011 Z. z..

2. V § 30a ods. 4 sa slovo pä nahrádza slovom desa.
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3. V § 30a odseky 8 a 9 znejú:
(8) Ak daòovník nedodrí niektorú zo veobecných
podmienok ustanovených osobitným predpisom120a)
alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených
v odseku 3, okrem podmienky uvedenej v odseku 3
písm. a) a b), nárok na ú¾avu na dani pod¾a odseku 1 zaniká a daòovník je povinný poda dodatoèné daòové
priznanie za vetky zdaòovacie obdobia, v ktorých ú¾avu na dani uplatnil. Daòovník je povinný poda dodatoèné daòové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
zistená povinnos poda dodatoèné daòové priznanie;
v rovnakej lehote je daò, na ktorú bola uplatnená ú¾ava
na dani a ktorá bola priznaná v dodatoènom daòovom
priznaní, splatná. Daò ani rozdiel dane nemono vyrubi po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom
vznikla povinnos poda daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, za ktoré sa táto ú¾ava na dani uplatnila.
(9) Ak daòovník nedodrí podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo písm. b), stráca nárok na ú¾avu
na dani v príslunom zdaòovacom období a je povinný
poda dodatoèné daòové priznanie za kadé zdaòovacie
obdobie, v ktorom podmienku nedodral. Daòovník je
povinný poda dodatoèné daòové priznanie do konca
tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnos poda dodatoèné
daòové priznanie. Daò priznaná v dodatoènom daòovom priznaní je splatná v lehote pod¾a odseku 8. Daò
ani rozdiel dane nemono vyrubi po uplynutí desiatich
rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnos poda
daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, za ktoré sa táto ú¾ava na dani uplatnila..
4. § 30a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Daòovníkom vybraný postup výpoètu pomernej
èasti základu dane pod¾a odseku 2 je daòovník povinný
uplatòova aj v nasledujúcich zdaòovacích obdobiach..
5. Za § 52j sa vkladá § 52k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52k
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. augusta 2011
(1) Ustanovenia § 30a predpisu úèinného od 1. augusta 2011 sa pouijú na daòovníka, ktorému bolo od
1. augusta 2011 vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci pod¾a osobitného predpisu120a) obsahujúce ú¾avu na dani; takýto daòovník nesmie súèasne
uplatòova ú¾avu na dani pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 30a predpisu úèinného
do 31. júla 2011 alebo § 30b a ú¾avu na dani pod¾a
§ 30a predpisu úèinného od 1. augusta 2011.
(2) Ak daòovník pokraèuje po 1. auguste 2011
v uplatòovaní ú¾avy na dani pod¾a zákona
è. 366/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 30a
predpisu úèinného do 31. júla 2011 alebo § 30b a súèasne mu vznikne monos uplatòova ú¾avu na dani
pod¾a § 30a predpisu úèinného od 1. augusta 2011,
môe zaèa uplatòova ú¾avu na dani pod¾a § 30a predpisu úèinného od 1. augusta 2011, ak
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a) nebude súèasne uplatòova ú¾avu na dani pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 30a predpisu úèinného do 31. júla 2011 alebo
§ 30b alebo
b) dokonèí uplatòovanie ú¾avy na dani pod¾a zákona
è. 366/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 30a predpisu úèinného do 31. júla 2011 alebo
§ 30b, prièom o túto dobu uplatòovania ú¾avy na
dani sa doba pod¾a § 30a predpisu úèinného od 1.
augusta 2011 skracuje.
(3) Správca dane je povinný vykona kontrolu dodrania podmienok na uplatnenie ú¾avy na dani pod¾a
§ 35, 35a, 35b a 35c zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach
z príjmov v znení neskorích predpisov za kadé zdaòovacie obdobie, v ktorom boli tieto ú¾avy na dani uplatnené, a to v lehote pod¾a osobitného predpisu.34)
(4) Nárok na uplatnenie daòovej ú¾avy pod¾a § 30a
ods. 2 písm. b) predpisu úèinného od 1. augusta 2011
môe uplatni len daòovník, ktorému bolo rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci pod¾a osobitného
predpisu120a) vydané po 31. júli 2011..
Èl. III
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 373/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 53d ods. 1 sa nad slovami pracovného miesta
umiestnený odkaz 59aa) nahrádza odkazom 46) a poznámka pod èiarou k odkazu 59aa sa vypúa.
2. V § 53d odsek 2 znie:
(2) Príspevok môe by poskytnutý na èiastoènú
úhradu oprávnených nákladov najviac vo výke a za
podmienok pod¾a osobitného predpisu59aba) zamestnávate¾ovi, ktorý vytvorí nové pracovné miesto v okrese,
v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti
vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom bol investièný zámer doruèený Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, je vyia ako priemerná miera evidovanej
nezamestnanosti v Slovenskej republike vypoèítaná
z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie.
Splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vypoèítanej pod¾a prvej vety sa nevya-
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duje pri podpore vytvárania technologických centier
a centier strategických sluieb.59abb).
Poznámky pod èiarou k odkazom 59aba a 59abb znejú:
59aba) Nariadenie (ES) è. 800/2008.
§ 10 ods. 4 zákona è. 561/2007 Z. z. v znení zákona
è. 231/2011 Z. z.
59abb
) § 5 a 6 zákona è. 561/2007 Z. z. v znení zákona
è. 231/2011 Z. z..

3. V § 53d sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti
vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom bol investièný zámer doruèený Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, je niia ako priemerná miera evidovanej
nezamestnanosti v Slovenskej republike vypoèítaná
z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie, ale
hranièí najmenej s dvoma okresmi, v ktorých je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vyia ako
priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypoèítaná z disponibilného poètu
uchádzaèov o zamestnanie, alebo najmenej v jednom
zo susediacich okresov je priemerná miera evidovanej
nezamestnanosti najmenej o 25 % vyia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov
o zamestnanie, povauje sa tento okres za okres, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je
vyia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
4. V § 53d ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
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 dopåòa
takto:
1. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Povinnosti pod¾a odseku 2 sa nevzahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾
a získala finanèné prostriedky na dodanie tovaru, na
uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie
sluieb pod¾a osobitného zákona.7aa).
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
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§ 155i

rávate¾, do úèinnosti tohto zákona získala finanèné
prostriedky na dodanie tovaru na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluieb v rozsahu
pod¾a § 7 ods. 2 pod¾a osobitného zákona7aa) a pri pouití týchto finanèných prostriedkov pouila postupy zadávania zákaziek pod¾a tohto zákona, takéto konanie
sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov..

Prechodné ustanovenie k úprave úèinnej
od 1. augusta 2011

Èl. V

Poznámka pod èiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Za § 155h sa vkladá § 155i, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Ak osoba, ktorá nie je verejný obstarávate¾ ani obsta-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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232
ZÁKON
z 30. júna 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta
za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 435/2008 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona è. 488/2009 Z. z., zákona è. 31/2010 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z. a zákona è. 144/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Za uívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosou nad 3,5 t alebo
jazdnými súpravami s celkovou hmotnosou nad 3,5 t
uvedenými v osobitnom predpise,3aa) okrem jazdných
súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,3a)
N1,3b) M1G3c) a N1G,3d) sa platí mýto. Na úèely tohto zákona uívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj
zvlátne uívanie cesty pod¾a osobitného predpisu,4)
a to aj vtedy, ak na také zvlátne uívanie nie je potrebné povolenie..


Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa znie:

3aa

) Príloha è. 1 èas B body 2, 3 a 5 zákona è. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) predloi na výzvu prísluníka Policajného zboru
osvedèenie o evidencii vozidla, technický preukaz
alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu
vozidla, celkovú hmotnos vozidla, poèet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla..
3. V § 7 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:

f) poadova predloenie osvedèenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, celkovú hmotnos vozidla, poèet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla..
4. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nepredloí na výzvu prísluníka Policajného zboru
osvedèenie o evidencii vozidla, technický preukaz
alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu
vozidla, celkovú hmotnos vozidla, poèet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla..
5. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) a e) sa
uloí pokuta vo výke 1 300 eur a v blokovom konaní vo
výke 700 eur..
6. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) sa uloí
pokuta vo výke 160 eur a v blokovom konaní vo výke
120 eur..
7. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. f) sa uloí pokuta vo výke od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výke od 50 eur do 600 eur..
7.

Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a

8. V § 10 sa slová akty Európskych spoloèenstiev a
nahrádzajú slovami záväzné akty.
9. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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233
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 1. júla 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 63 ods. 13 zákona
è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 6/2011 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Obal závereènej práce, rigoróznej práce
a habilitaènej práce
(1) Na obale závereènej práce sa uvádzajú tieto údaje:
a) názov vysokej koly,
b) názov fakulty, ak je autor zapísaný na túdium tudijného programu uskutoèòovaného na fakulte,
c) evidenèné èíslo, ak bolo urèené,
d) názov závereènej práce a podnázov závereènej práce,
ak sa pouil,
e) oznaèenie závereènej práce
1. bakalárska práca,
2. diplomová práca alebo
3. dizertaèná práca,
f) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,
g) rok predloenia závereènej práce.
(2) Na obale rigoróznej práce a habilitaènej práce sa
uvádzajú údaje pod¾a odseku 1 písm. a), c), d), f) a g). Na
obale rigoróznej práce a habilitaènej práce sa ïalej uvádza oznaèenie, èi ide o rigoróznu prácu, alebo habilitaènú prácu, a ak sa rigorózne konanie alebo habilitaèné
konanie uskutoèòuje na fakulte, uvádza sa aj názov fakulty.
(3) Vzor obalu závereènej práce, rigoróznej práce
a habilitaènej práce je uvedený v prílohe è. 1.
§2
Titulný list závereènej práce, rigoróznej práce
a habilitaènej práce
(1) Na titulnom liste závereènej práce sa uvádzajú tieto údaje:
a) názov vysokej koly,
b) názov fakulty, ak je autor zapísaný na túdium tudijného programu uskutoèòovaného na fakulte,
c) názov závereènej práce a podnázov závereènej práce,
ak sa pouil,
1

d) oznaèenie závereènej práce
1. bakalárska práca,
2. diplomová práca alebo
3. dizertaèná práca,
e) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,
f) názov tudijného programu,
g) èíslo tudijného odboru vo forme prvého tvorèíslia
kódu pod¾a osobitného predpisu1) a názov tudijného odboru,
h) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly kolite¾a alebo vedúceho závereènej
práce,
i) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly konzultanta, ak bol pre závereènú
prácu urèený,
j) názov koliaceho pracoviska, ak bolo pre závereènú
prácu urèené,
k) miesto a rok predloenia závereènej práce.
(2) Na titulnom liste rigoróznej práce a habilitaènej
práce sa uvádzajú údaje pod¾a odseku 1 písm. a), c), e),
g), j) a k). Ak bol pre rigoróznu prácu urèený kolite¾,
uvádzajú sa aj údaje pod¾a odseku 1 písm. h). Na titulnom liste rigoróznej práce a habilitaènej práce sa ïalej
uvádza oznaèenie, èi ide o rigoróznu prácu, alebo habilitaènú prácu, a ak sa rigorózne alebo habilitaèné konanie uskutoèòuje na fakulte, uvádza sa aj názov fakulty.
(3) Vzor titulného listu závereènej práce, rigoróznej
práce a habilitaènej práce je uvedený v prílohe è. 2.
§3
Licenèná zmluva
(1) Po vloení závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce do informaèného systému vysokej koly, predloí autor vysokej kole ním podpísaný
návrh licenènej zmluvy, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3. Návrh licenènej zmluvy je vytvorený prostredníctvom informaèného systému vysokej koly.
(2) Ak autor v predloenom návrhu licenènej zmluvy
poaduje odkladnú lehotu dlhiu ako 12 mesiacov, súèasne predloí vysokej kole odôvodnenie iadaného
predåenia odkladnej lehoty.
(3) Ak sa majú sprístupni posudky k závereènej práci, rigoróznej práci alebo habilitaènej práci, autor prí-

) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia odborov vzdelania.
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sluného posudku predloí vysokej kole ním podpísaný návrh licenènej zmluvy, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 4. Návrh licenènej zmluvy je vytvorený prostredníctvom informaèného systému vysokej koly.
(4) Návrh licenènej zmluvy pod¾a odsekov 1 a 3 sa
predkladá prostredníctvom informaèného systému vysokej koly, ak vysoká kola nepoaduje jeho predloenie v listinnej podobe. Odôvodnenie iadaného predåenia odkladnej lehoty pod¾a odseku 2 sa predkladá
rovnakým spôsobom ako návrh licenènej zmluvy pod¾a
odseku 1.
(5) Licenèné zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom
informaèného systému vysokej koly, ak vysoká kola
nepoaduje uzatváranie týchto zmlúv v listinnej podobe. Licenèná zmluva sa uzatvára do 30 dní odo dòa doruèenia jej návrhu vysokej kole. Obe zmluvné strany
podpisujú zmluvu rovnakým spôsobom.
(6) Podpis na licenènej zmluve môe by nahradený
mechanickým prostriedkom, ktorým je na úèely tejto
vyhláky digitálne vyobrazenie podpisu zmluvnej strany vytvorené prostredníctvom technického zariadenia
umiestneného na pracovisku vysokej koly a vloené
do licenènej zmluvy v informaènom systéme vysokej
koly. Vytvorenie tohto mechanického prostriedku sa
umoní autorovi aj pred vytvorením návrhu licenènej
zmluvy v informaènom systéme vysokej koly.
(7) Vysoká kola zasiela prostredníctvom svojho informaèného systému prevádzkovate¾ovi centrálneho
registra závereèných, rigoróznych a habilitaèných prác
(ïalej len prevádzkovate¾ registra) informáciu o uzatvorení
a) licenènej zmluvy k závereènej práci, rigoróznej práci
alebo habilitaènej práci v rozsahu:
1. meno a priezvisko autora závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce,
2. názov závereènej práce, rigoróznej práce alebo
habilitaènej práce,
3. verifikovaný údaj o trvaní odkladnej lehoty,
4. informácia o monosti závereènú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitaènú prácu trvalo uklada
na pamäové médium alebo ju tlaèi,
b) licenènej zmluvy k posudku k závereènej práci, rigoróznej práci alebo habilitaènej práci v rozsahu:
1. meno a priezvisko autora posudku,
2. meno a priezvisko autora závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce,
3. názov závereènej práce, rigoróznej práce alebo
habilitaènej práce,
4. vzah autora posudku k závereènej práci, rigoróznej práci alebo habilitaènej práci (oponent, kolite¾, vedúci závereènej práce, vedúci rigoróznej
práce, recenzent, iná osoba),
5. informácia o monosti posudok k závereènej práci, rigoróznej práci alebo habilitaènej práci trvalo
uklada na pamäové médium alebo ho tlaèi.
§4
Písomná informácia
(1) Podstatnými náleitosami písomnej informácie
o závereènej práci, rigoróznej práci a habilitaènej práci,
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ktorej predmetom je vytvorenie umeleckého diela v inej ako
literárnej forme alebo podanie umeleckého výkonu sú:
a) údaje pod¾a § 2,
b) druh umeleckého diela alebo umeleckého výkonu
(dielo výtvarného umenia, dielo úitkového umenia,
architektonické dielo v trojrozmernom prevedení,
trojrozmerné kartografické dielo, fotografické dielo,
hudobné dielo v notovom zázname, choreografické
dielo v choreografickom zápise, audiovizuálne dielo,
herecký umelecký výkon, hudobný umelecký výkon,
spevácky umelecký výkon, taneèný umelecký výkon
a podobne),
c) technické parametre diela alebo umeleckého výkonu, najmä
1. rozmery diela,
2. druh diela, ak ide o dielo výtvarného umenia (ma¾ba, kresba, kolá, tapiséria, rytina, litografia, lept èi
iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský perk,
dizajn ako dielo výtvarného umenia a podobne),
3. technika a pouitý materiál (mramor, epoxid,
bronz, akvarel, olejoma¾ba, gva a podobne),
4. formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie
zvuku a údaj o nosièi, na ktorom je dielo pôvodne
zaznamenané, ak ide o audiovizuálne dielo,
5. hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon,
6. minutá audiovizuálneho diela, najmä ak ide o výkon herca, reiséra, kameramana, hudobníka,
7. názov divadla alebo divadelného súboru, ak ide
o herecký umelecký výkon,
8. deò podania umeleckého výkonu.
(2) Podstatné náleitosti písomnej informácie pod¾a
odseku 1 autor vypåòa v informaènom systéme vysokej
koly. Na ich sprístupnenie sa nevyaduje uzatvorenie
licenènej zmluvy.
(3) Písomnú informáciu pod¾a odseku 1 môe autor
závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej
práce doplni o umelecko-historické východiská a o výpoveï o téme a spracovaní diela vloením dokumentu
do informaèného systému vysokej koly. Na sprístupnenie tejto èasti písomnej informácie sa vyaduje uzatvorenie licenènej zmluvy pod¾a § 3.
§5
Èestné vyhlásenie
(1) Vzor èestného vyhlásenia, ktorým autor závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce
preukazuje vydanie práce alebo jej èasti v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej publikácie, je
uvedený v prílohe è. 5.
(2) Ak je autor v právnom vzahu s vysokou kolou,
najmä ako tudent, uchádzaè v rigoróznom konaní,
uchádzaè v habilitaènom konaní alebo zamestnanec,
vypåòa èestné vyhlásenie v informaènom systéme vysokej koly. Takto vyplnené èestné vyhlásenie doruèí autor prevádzkovate¾ovi registra prostredníctvom informaèného systému vysokej koly.
(3) Ak autor nie je v právnom vzahu s vysokou kolou pod¾a odseku 2, doruèuje èestné vyhlásenie prevádzkovate¾ovi registra v listinnej podobe.
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(4) Ak bola závereèná práca, rigorózna práca alebo
habilitaèná práca, prípadne jej èas vydaná vo viacerých periodických alebo neperiodických publikáciách,
môe autor informácie o vetkých vydaných èastiach
práce a o vetkých publikáciách uvies v jednom èestnom vyhlásení.
§6
iados o zastavenie verejného sprístupòovania
(1) iados o zastavenie verejného sprístupòovania
závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej
práce, prípadne jej èasti, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, predkladá autor, ktorý je v právnom vzahu s vysokou kolou ako tudent alebo zamestnanec, spolu
s èestným vyhlásením pod¾a § 5 prevádzkovate¾ovi registra prostredníctvom informaèného systému vysokej
koly. Ak autor nie je v právnom vzahu s vysokou kolou pod¾a prvej vety, iados a èestné vyhlásenie predkladá prevádzkovate¾ovi registra v listinnej podobe.
(2) iados o zastavenie verejného sprístupòovania
závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej
práce, prípadne jej èasti pre jej zverejnenie v rozpore
s podmienkami pod¾a § 62a zákona predkladá autor
alebo Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky prevádzkovate¾ovi registra v listinnej podobe.
(3) iados o zastavenie verejného sprístupòovania
pod¾a odsekov 1 a 2 obsahuje údaje pod¾a § 1, korepondenènú adresu iadate¾a, rozsah a dôvody zastavenia sprístupòovania.
§7
Formát výmeny údajov
(1) Závereèná práca, rigorózna práca, habilitaèná
práca a doplnenie písomnej informácie pod¾a § 4 ods. 3
sa vkladá do informaèného systému vysokej koly vo
formáte Portable Document Format (.pdf) s monosou
prevodu na èistý text.
(2) iados o zastavenie verejného sprístupòovania
pod¾a § 6 ods. 1 sa vkladá do informaèného systému vysokej koly vo formáte Rich Text Format (.rtf) alebo sa
vyplní textové pole v informaènom systéme vysokej
koly.
(3) Závereèná práca, rigorózna práca, habilitaèná
práca, posudky k týmto prácam a doplnenie písomnej
informácie pod¾a § 4 ods. 3 sa zasiela do centrálneho registra závereèných, rigoróznych a habilitaèných prác
prostredníctvom informaèného systému vysokej koly
vo formáte Portable Dokument Format (.pdf) s monosou prevodu na èistý text. Písomná informácia pod¾a § 4
ods. 1 a èestné vyhlásenie pod¾a § 5 sa zasielajú ako dátové prvky.
(4) Na prenos dátových prvkov pri výmene údajov medzi informaèným systémom vysokej koly a informaè-
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ným systémom prevádzkovate¾a registra sa pouijú
tandardy
a) jazyka schém XML Schema Definition (XSD) minimálne vo verzii 1.0,
b) formátu Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 pod¾a World Wide Web Consortium (W3C) a
c) pecifikácie znakovej sady Unicode Transformation
Format (UTF), a to 8-bitové kódovanie UTF-8.
(5) Pri popise dátových prvkov pod¾a § 1 a 2 a v právnych úkonoch pod¾a § 3 a 6 sa v informaènom systéme
vysokej koly pouíva jazyk Extensible Markup Language (.xml) pod¾a schémy urèenej prevádzkovate¾om registra.
§8
Spoloèné ustanovenia
(1) Urèenie osoby, ktorá právny úkon urobila v informaènom systéme vysokej koly, sa vykonáva prostredníctvom jedineèného prihlasovacieho mena a hesla.
(2) Informaèný systém vysokej koly pri vloení závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce
vytvorí pre kadú takú prácu identifikaèné èíslo, jedineèné v rámci príslunej vysokej koly. Centrálny register závereèných, rigoróznych a habilitaèných prác
pri doruèení príslunej práce vytvorí na základe identifikaèného èísla vytvoreného v informaènom systéme
vysokej koly jedineèné identifikaèné èíslo v rámci tohto registra.
(3) Závereèné práce, rigorózne práce a habilitaèné
práce autor odovzdáva vysokej kole aj v listinnej podobe, ak vysoká kola nepoaduje ich odovzdávanie len
prostredníctvom informaèného systému vysokej koly.
(4) Ak je niektorý dokument vytvorený prostredníctvom informaèného systému vysokej koly predkladaný aj v listinnej podobe, autor zodpovedá za zhodu
oboch vyhotovení.
(5) Dokumenty pod¾a § 7 ods. 3 sa zasielajú do centrálneho registra závereèných, rigoróznych a habilitaèných prác hromadne. Posudky k závereèným prácam,
rigoróznym prácam a habilitaèným prácam sa zasielajú do 90 dní odo dòa zaslania týchto prác.
(6) Pri právnych úkonoch pod¾a § 3 a 6 sa pri identifikovaní závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce vyuije identifikaèné èíslo pod¾a odseku 2
prvej vety. Ak je tento právny úkon vykonaný prostredníctvom informaèného systému vysokej koly, vyuijú
sa dátové prvky údajov pod¾a § 1 pouité pri vkladaní závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce
do informaèného systému vysokej koly.
(7) Informaèný systém vysokej koly umoní autorovi
a vysokej kole listinné vyhotovenie právnych úkonov
pod¾a § 3 a 6, a to aj vyhotovenie obmedzené len na
monosti zvolené autorom.
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reènej, rigoróznej a habilitaènej práci (oznámenie
è. 94/2010 Z. z.).

§9
Zruovacie ustanovenie

§ 10
Zruuje sa výnos Ministerstva kolstva Slovenskej
republiky z 15. marca 2010 è. MSR-5/2010-071
o vzore obalu a titulného listu závereènej, rigoróznej
a habilitaènej práce a formáte výmeny údajov o záve-

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra
2011.

Eugen Jurzyca v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 233/2011 Z. z.

VZOR
NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY
NÁZOV FAKULTY

Evidenþné þíslo

NÁZOV PRÁCE
PODNÁZOV PRÁCE
Oznaþenie práce

Rok predloženia práce
Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 233/2011 Z. z.

VZOR
NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY
NÁZOV FAKULTY

NÁZOV PRÁCE
PODNÁZOV PRÁCE
Oznaþenie práce

Študijný program:

názov

Študijný odbor:

þíslo a názov

Školiace pracovisko:

názov

ŠkoliteĐ:

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly

Konzultant:

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly

Miesto a rok predloženia práce
Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 233/2011 Z. z.

VZOR
LICENýNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ ZÁVEREýNEJ1), RIGORÓZNEJ1),
HABILITAýNEJ1) PRÁCE
uzatvorená podĐa § 40 a nasl. zákona þ. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) a § 63 zákona þ. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ćalej len „zákon“)
medzi
titul, meno a priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
trvalý pobyt:
(ćalej len „autor“)
a
Slovenskou republikou zastúpenou
vysokou školou:
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je uchádzaþom v rigoróznom
konaní alebo habilitaþnom konaní, resp. adresa vysokej školy)
IýO:
(ćalej len „používateĐ“ alebo „nadobúdateĐ“)
ýl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora používateĐovi na použitie diela špecifikovaného
v þl. 2 tejto zmluvy (ćalej len „licencia“) podĐa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
ýl. 2
Špecifikácia diela
Názov diela:
Druh diela:
závereþná práca
rigorózna práca
habilitaþná práca
Ak ide o závereþnú prácu, jej druh:
bakalárska práca
diplomová práca
dizertaþná práca
ýíslo študijného odboru:2)
Názov študijného odboru:
Identifikaþné þíslo práce vygenerované informaþným systémom vysokej školy:
ýl. 3
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
(1) Autor súhlasí so zverejnením diela a udeĐuje používateĐovi súhlas na sprístupĖovanie

1
2

) Nehodiace sa preškrtnite.
) Prvé štvorþíslie kódu podĐa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky þ. 114/2011 Z. z,. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
odborov vzdelania.
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digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umožĖujúcim hromadný prístup,3) a to len
prostredníctvom centrálneho registra závereþných, rigoróznych a habilitaþných prác (ćalej len
„register“).
(2) PoužívateĐ je oprávnený dielo po jeho zaradení do registra sprístupniĢ verejnosti
najskôr po uplynutí
mesiacov4) odo dĖa registrácie diela,
bez odkladnej lehoty.
(3) PoužívateĐ je oprávnený dielo sprístupniĢ verejnosti
len s použitím,
aj bez použitia
takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladaĢ na pamäĢové
médium alebo ho tlaþiĢ.
(4) Licencia udelená autorom používateĐovi podĐa tejto zmluvy je nevýhradná a v územne
neobmedzenom rozsahu.
(5) Autor udeĐuje používateĐovi licenciu na dobu 70 rokov odo dĖa registrácie diela v registri.
ýl. 4
Odmena
Autor udeĐuje nadobúdateĐovi licenciu bezodplatne.
ýl. 5
Závereþné ustanovenia
(1) Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená
v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu,
v elektronickej podobe v informaþnom systéme vysokej školy.
(2) Táto zmluva nadobúda platnosĢ a úþinnosĢ dĖom podpísania oboma stranami; podpísaním sa
rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Táto zmluva stráca úþinnosĢ
dĖom, keć prevádzkovateĐ registra natrvalo zastaví sprístupĖovanie diela verejnosti podĐa
§ 63 ods. 12 zákona. Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúþinné alebo
nevykonateĐné, nebude tým dotknutá platnosĢ, úþinnosĢ a vykonateĐnosĢ ostatných
zmluvných dojednaní.
(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú
vlastnoruþne,
mechanickým prostriedkom.5)
V ........................... dĖa .............................

........................................
Autor

3

V ........................... dĖa .............................

........................................
PoužívateĐ/nadobúdateĐ zastúpený
rektorom, prípadne ním poverenou osobou

) § 4 ods. 2 zákona þ. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
) Celé þíslo od 1 do 12; so súhlasom rektora, prípadne dekana od 13 do 36.
5
) § 40 ods. 3 Obþianskeho zákonníka.
4
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 233/2011 Z. z.

VZOR
LICENýNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ POSUDKU K ZÁVEREýNEJ1),
RIGORÓZNEJ1), HABILITAýNEJ1) PRÁCI
uzatvorená podĐa § 40 a nasl. zákona þ. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) a § 63 zákona þ. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi
titul, meno a priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
trvalý pobyt:
vzĢah k práci:
oponent,
školiteĐ,
vedúci závereþnej práce alebo rigoróznej práce,
recenzent,
iná osoba
(ćalej len „autor posudku“)
a
Slovenskou republikou zastúpenou
vysokou školou:
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor práce zapísaný na štúdium alebo je uchádzaþom
v rigoróznom konaní alebo habilitaþnom konaní, resp. adresa vysokej školy)
IýO:
(ćalej len „používateĐ“ alebo „nadobúdateĐ“)
ýl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora posudku používateĐovi na použitie diela
špecifikovaného v þl. 2 tejto zmluvy (ćalej len „licencia“) podĐa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
ýl. 2
Špecifikácia diela
Posudok k
závereþnej práci,
rigoróznej práci,
habilitaþnej práci
s názvom:
Ak ide o závereþnú prácu, jej druh:
bakalárska práca,
diplomová práca,
dizertaþná práca.
1

) Nehodiace sa preškrtnite.
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Meno a priezvisko autora práce:
Názov študijného odboru:
ýíslo študijného odboru:2)
Identifikaþné þíslo práce vygenerované informaþným systémom vysokej školy:
ýl. 3
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
(1) Autor posudku súhlasí so zverejnením diela a udeĐuje používateĐovi súhlas na sprístupĖovanie
digitálnej rozmnoženiny diela spôsobom umožĖujúcim hromadný prístup,3) a to
prostredníctvom centrálneho registra závereþných, rigoróznych a habilitaþných prác (ćalej len
„register“).
(2) PoužívateĐ je oprávnený po zaradení diela do registra sprístupniĢ dielo verejnosti najskôr
v deĖ sprístupnenia závereþnej, rigoróznej alebo habilitaþnej práce, ku ktorej sa dielo
vzĢahuje.
(3) PoužívateĐ je oprávnený dielo sprístupniĢ verejnosti
len s použitím,
aj bez použitia
takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladaĢ na pamäĢové
médium alebo ho tlaþiĢ.
(4) Licencia udelená autorom posudku používateĐovi podĐa tejto zmluvy je nevýhradná
a v územne neobmedzenom rozsahu.
(5) Autor posudku udeĐuje používateĐovi licenciu na dobu 70 rokov odo dĖa registrácie práce, ku
ktorej sa dielo vzĢahuje v centrálnom registri závereþných, rigoróznych a habilitaþných prác.
ýl. 4
Odmena
Autor posudku udeĐuje nadobúdateĐovi licenciu bezodplatne.
ýl. 5
Závereþné ustanovenia
(1) Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená
v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu,
v elektronickej podobe v informaþnom systéme vysokej školy.
(2) Táto zmluva nadobúda platnosĢ a úþinnosĢ dĖom podpísania oboma stranami; podpísaním sa
rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Ak sa stane niektoré z ustanovení
tejto zmluvy neplatné, neúþinné alebo nevykonateĐné, nebude tým dotknutá platnosĢ, úþinnosĢ
a vykonateĐnosĢ ostatných zmluvných dojednaní.

2

3

) Prvé štvorþíslie kódu podĐa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky þ. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
odborov vzdelania.
) § 4 ods. 2 zákona þ. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
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(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú
vlastnoruþne,
mechanickým prostriedkom.4)

V ........................... dĖa .............................

4

V ........................... dĖa .............................

........................................

........................................

Autor posudku

PoužívateĐ/nadobúdateĐ zastúpený
rektorom, prípadne ním poverenou osobou

) § 40 ods. 3 Obþianskeho zákonníka.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 233/2011 Z. z.

VZOR
ýESTNÉ VYHLÁSENIE O VYDANÍ ZÁVEREýNEJ PRÁCE, RIGORÓZNEJ PRÁCE
ALEBO HABILITAýNEJ PRÁCE V RÁMCI PERIODICKEJ
ALEBO NEPERIODICKEJ PUBLIKÁCIE
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Vysoká škola:
Fakulta:
Týmto þestne vyhlasujem, že
závereþná práca
bakalárska
diplomová
dizertaþná
rigorózna práca
habilitaþná práca
s názvom:
ktorej som autorom,
bola
pred zaslaním
po zaslaní
do centrálneho registra závereþných, rigoróznych a habilitaþných prác
publikovaná
v celom rozsahu
sþasti
ako
periodická publikácia
s názvom:
vydavateĐ:
ISSN:
þíslo seriálu, v rámci ktorého došlo k vydaniu práce:
neperiodická publikácia
vydavateĐ:
rok vydania:
náklad vydania:
ISBN:
Ak bola publikovaná iba þasĢ práce, uvádzam þísla strán .pdf dokumentu odovzdaného do
informaþného systému vysokej školy, ktoré boli publikované:
V ........................... dĖa .............................

........................................
Autor
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234
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. júna 2011
o vydaní strieborných zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote
20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznamuje, e vydáva do obehu strieborné zberate¾ské euromince v nominálnej
hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie
Trnava (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnos
je 33,63 g a priemer 40 mm. Pri razbe zberate¾skej
euromince je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka
v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazená historická veduta Trnavskej univerzity s univerzitným
Katedrálnym chrámom sv. Jána Krstite¾a. tátny
znak Slovenskej republiky je vyobrazený v spodnej

èasti mincového po¾a. Ved¾a neho je názov tátu
SLOVENSKO, pod ktorým sú dve vodorovné linajky a letopoèet 2011.
b) Na rube zberate¾skej euromince je kompozícia vytvorená z trnavských architektonických pamiatok  Synagógy status quo ante, Kostola sv. Anny, Kostola
Nanebovzatia Panny Márie, Kostola sv. Jakuba,
Baziliky sv. Mikuláa, Mestskej vee na Trojiènom
námestí, Kostola Najsvätejej Trojice, Kostola sv. Jozefa a vee mestských hradieb doplnená vyobrazením Panny Márie Trnavskej. V hornej èasti mincového po¾a je v dvoch riadkoch text TRNAVA
PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA, pod ktorým sú dve vodorovné linajky a oznaèenie nominálnej hodnoty
zberate¾skej euromince 20 EURO. tylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu
zberate¾skej euromince Mgr. art. Romana Lugára
RL a znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik,
ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma
razidlami, sú v spodnej èasti mincového po¾a vsadené do kompozície.
c) Na hrane mince je reliéfny nápis NAJKRAJIE HISTORICKÉ MESTÁ. Zaèiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením tylizovaného k¾úèa.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: september 2011

v z. Viliam Ostrolík v. r.
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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
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