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254
ZÁKON
zo 6. júla 2011
o prepravovate¾ných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti výrobcu,1) splnomocneného zástupcu,2) dovozcu,3) distribútora,4) vlastníka a prevádzkovate¾a zariadenia,
b) oznaèenie zhody zariadenia s technickými poiadavkami, ktoré sa vyjadruje oznaèením ð pod¾a prílohy
è. 3,
c) autorizáciu a notifikáciu,
d) práva a povinnosti notifikovanej osoby,
e) technické poiadavky na zariadenie,
f) postup posudzovania zhody5) zariadenia,
g) doh¾ad nad dodriavaním povinností ustanovených medzinárodnou zmluvou 6) a týmto zákonom
a ukladanie sankcií za priestupky a iné správne
delikty.
1

§2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon sa vzahuje na zariadenie, ktoré spåòa poiadavky pod¾a
a) predpisov úèinných do 31. augusta 2011 a tohto zákona a bolo uvedené na trh7) po 31. auguste 2011
a nie je na òom umiestnené oznaèenie zhody na úèely jeho sprístupnenia na trhu,
b) predpisov úèinných do 31. augusta 2011 a je na òom
umiestnené oznaèenie zhody pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2011 na
úèely jeho periodických prehliadok, medziperiodických prehliadok, mimoriadnych kontrol a pouívania,
c) predpisov úèinných do 31. mája 2003 a nie je na
òom umiestnené oznaèenie zhody pod¾a predpisu
úèinného do 31. mája 2003 na úèely opätovného posúdenia zhody pod¾a prílohy è. 1.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) aerosólový rozpraovaè,8)
b) otvorenú kryogénnu nádobu,
c) plynovú f¾au pre dýchací prístroj,
d) hasiaci prístroj,9)
e) zariadenie, na ktoré sa nevzahuje medzinárodná
zmluva,10)

) Èl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie
a doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8.
2008).
2
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) è. 765/2008.
3
) Èl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) è. 765/2008.
4
) Èl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) è. 765/2008.
5
) Èl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) è. 765/2008.
6
) Prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
(oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
7
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) è. 765/2008.
8
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na aerosólové rozpraovaèe.
Príloha A èas 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, è. UN 1950 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR)
v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1 è. UN 1950 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, è. UN 1950 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po
vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
9
) Príloha A èas 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, è. UN 1044 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR)
v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 è. UN 1044 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, è. UN 1044 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po
vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
10
) Príloha A èas 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien
a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Dohovoru
o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
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f) zariadenie, na ktoré sa nevzahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy11) o kontrukcii a skúaní obalu,
g) zariadenie uvedené na trh do 31. mája 2003, ak sa
na òom nevykonalo opätovné posúdenie zhody,
h) zariadenie pouívané na prepravu nebezpeèných tovarov medzi èlenskými tátmi Európskej únie (ïalej
len èlenský tát) a tretími krajinami pod¾a medzinárodnej zmluvy.6)
§3
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) zariadením prepravovate¾né tlakové zariadenie, ktorým je
1. tlaková nádoba, jej ventily a ostatné prísluenstvo pod¾a medzinárodnej zmluvy,12) ak sa pouíva v súlade s poiadavkami na prepravu plynov
triedy 2 uvedenými v jej prílohách, okrem tovarov
s èíslami 6 a 7 v klasifikaènom kóde, a na prepravu nebezpeèných tovarov ostatných tried uvedených v prílohe è. 2,
2. cisterna, batériové vozidlo, batériový vozeò alebo
viacèlánkový kontajner na plyn, ich ventily a iné
prísluenstvo pod¾a medzinárodnej zmluvy,13) ak
sa pouíva v súlade s poiadavkami na prepravu
plynov triedy 2 uvedenými v jej prílohách, okrem
tovarov s èíslami 6 a 7 v klasifikaènom kóde, a na
prepravu nebezpeèných tovarov ostatných tried
uvedených v prílohe è. 2,
3. malá nádoba, ktorá obsahuje plyn a slúi ako náplò,14)
b) pouívaním plnenie a doèasné skladovanie pri preprave, pri vyprázdòovaní a pri opätovnom plnení zariadenia,
c) opätovným posúdením zhody posúdenie zhody zariadenia vyrobeného a uvedeného na trh do 31. mája
2003, ktoré sa vykonáva na iados vlastníka alebo
prevádzkovate¾a zariadenia,
11
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d) doh¾adom nad trhom èinnos vykonávaná orgánom
doh¾adu nad trhom pod¾a § 17 ods. 1 a opatrenia ním
prijímané na zabezpeèenie toho, aby zariadenie poèas svojej ivotnosti spåòalo technické poiadavky
a neohrozovalo zdravie, bezpeènos a verejný záujem,
e) periodickou prehliadkou pravidelne sa opakujúca
prehliadka a postup jej vykonania pod¾a medzinárodnej zmluvy,6)
f) medziperiodickou prehliadkou prehliadka v èase
medzi dvoma za sebou nasledujúcimi periodickými
prehliadkami a postup jej vykonania pod¾a medzinárodnej zmluvy,6)
g) mimoriadnou kontrolou kontrola vykonaná na základe podnetu a postup jej vykonania pod¾a medzinárodnej zmluvy,6)
h) technickými poiadavkami technické poiadavky
pod¾a medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona,
i) sprístupnením na trhu dodávka zariadenia urèeného na distribúciu alebo pouívanie na trhu Európskej únie v rámci obchodnej èinnosti alebo pri vykonávaní verejnej sluby, a to odplatne alebo
bezodplatne.
§4
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a) zabezpeèi pri uvádzaní zariadenia na trh, aby bolo
navrhnuté, vyrobené a zdokumentované pod¾a technických poiadaviek,
b) umiestni oznaèenie ð pod¾a § 13, ak sa zhoda zariadenia s technickými poiadavkami preukáe postupom posudzovania zhody,
c) vypracova a uchováva technickú dokumentáciu
pod¾a technických poiadaviek,
d) prija bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na
zabezpeèenie toho, aby zariadenie bolo v zhode
s technickými poiadavkami, zariadenie stiahnu
z trhu15) alebo ho prevzia spä,16) ak sa domnieva
alebo má dôvod sa domnieva, e zariadenie, ktoré

) Príloha A èas 3 kapitola 3.3 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 3 kapitola 3.3 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 3 kapitola 3.3 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
12
) Príloha A èas 6 kapitola 6.2 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 6 kapitola 6.2 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 6 kapitola 6.1 bod 6.1.1 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
13
) Príloha A èas 6 kapitola 6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 6 kapitola 6.8 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 6 kapitola 6.1 bod 6.1.1 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
14
) Príloha A èas 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 è. UN 2037 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 è. UN 2037 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, è. UN 2037 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po
vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
15
) Èl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) è. 765/2008.
16
) Èl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) è. 765/2008.
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sprístupnil na trhu, nespåòa technické poiadavky
a ak zariadenie predstavuje riziko, bezodkladne informova Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky (ïalej len úrad)
a orgán doh¾adu nad trhom pod¾a § 17 ods. 1, ak zariadenie sprístupnil na trhu v Slovenskej republike,
najmä o nesúlade s technickými poiadavkami
a o prijatých nápravných opatreniach; zdokumentova prípady nesúladu s technickými poiadavkami
a prijaté nápravné opatrenia,
e) poskytnú orgánu doh¾adu nad trhom na základe
odôvodnenej iadosti informácie a dokumentáciu
potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v tátnom jazyku alebo v jazyku zrozumite¾nom tomuto
orgánu,
f) spolupracova s orgánom doh¾adu nad trhom na základe iadosti pri èinnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, ktoré
uviedol na trh,
g) identifikova na základe iadosti orgánu doh¾adu
nad trhom najmenej poèas desiatich rokov splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovate¾a, ktorému zariadenie dodal; lehota zaèína plynú odo dòa dodania,
h) poskytnú prevádzkovate¾ovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými poiadavkami.
§5
Povinnosti splnomocneného zástupcu
(1) Výrobca môe písomným splnomocnením splnomocni na plnenie povinností pod¾a § 4 okrem povinností
pod¾a § 4 písm. a) a b) a vypracovania technickej dokumentácie splnomocneného zástupcu; písomné splnomocnenie ho musí splnomocòova najmenej na tieto èinnosti:
a) zabezpeèi pre orgán doh¾adu nad trhom technickú
dokumentáciu poèas obdobia, ktoré je pre výrobcu
ustanovené medzinárodnou zmluvou,6)
b) poskytnú orgánu doh¾adu nad trhom na základe
jeho odôvodnenej iadosti informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia
v tátnom jazyku alebo v jazyku zrozumite¾nom tomuto orgánu a
c) spolupracova s orgánom doh¾adu nad trhom na základe iadosti pri èinnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, na
ktoré sa vzahuje písomné splnomocnenie.
(2) Splnomocnený zástupca je povinný
a) uvádza meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo
sídlo na certifikáte zhody vypracovanom pod¾a medzinárodnej zmluvy,6)
b) identifikova na základe iadosti orgánu doh¾adu
nad trhom najmenej poèas desiatich rokov
1. výrobcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota zaèína
plynú odo dòa dodania,
2. dovozcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovate¾a, ktorému zariadenie dodal; lehota zaèína
plynú odo dòa dodania,
c) poskytnú prevádzkovate¾ovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými poiadavkami.
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§6
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a) uvies na trh len také zariadenie, ktoré je v zhode
s technickými poiadavkami,
b) uisti sa, e výrobca pred uvedením zariadenia na
trh
1. vykonal prísluný postup posudzovania zhody,
2. vypracoval technickú dokumentáciu,
3. umiestnil na zariadenie oznaèenie ð,
4. priloil certifikát zhody vypracovaný pod¾a medzinárodnej zmluvy,6)
c) zdra sa uvedenia zariadenia na trh, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e nie je v zhode
s technickými poiadavkami a informova výrobcu
a orgán doh¾adu nad trhom, ak zariadenie predstavuje riziko,
d) uvies na certifikáte zhody vypracovanom pod¾a medzinárodnej zmluvy6) alebo v dokumente priloenom
k certifikátu zhody obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo, na ktorom mono ho zastihnú,
e) zabezpeèi, aby podmienky uskladnenia zariadenia
a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia
s technickými poiadavkami,
f) prija bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na
zabezpeèenie toho, aby zariadenie bolo v zhode
s technickými poiadavkami, zariadenie stiahnu
z trhu alebo prevzia zariadenie spä, ak sa domnieva alebo má dôvod domnieva sa, e zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu, nespåòa technické poiadavky a ak zariadenie predstavuje riziko, bezodkladne
o tom informova úrad a orgán doh¾adu nad trhom
pod¾a § 17 ods. 1, ak zariadenie sprístupnil na trhu
v Slovenskej republike a výrobcu a uvies najmä dôvody nesúladu s technickými poiadavkami a prijaté
nápravné opatrenia; zdokumentova prípady nesúladu s technickými poiadavkami a prijaté nápravné
opatrenia,
g) ma poèas obdobia ustanoveného medzinárodnou
zmluvou6) k dispozícii pre orgán doh¾adu nad trhom
kópiu technickej dokumentácie a zabezpeèi, aby
bola na základe iadosti orgánu doh¾adu nad trhom
sprístupnená technická dokumentácia,
h) poskytnú orgánu doh¾adu nad trhom na základe
odôvodnenej iadosti informácie a dokumentáciu
potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v tátnom jazyku alebo v jazyku zrozumite¾nom tomuto
orgánu,
i) spolupracova s orgánom doh¾adu nad trhom na základe iadosti pri èinnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, ktoré
dovozca uviedol na trh,
j) identifikova na základe iadosti orgánu doh¾adu
nad trhom najmenej poèas desiatich rokov
1. výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý
mu zariadenie dodal; lehota zaèína plynú odo
dòa dodania,
2. distribútora, vlastníka alebo prevádzkovate¾a,
ktorému zariadenie dodal; lehota zaèína plynú
odo dòa dodania,
k) poskytnú prevádzkovate¾ovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými poiadavkami.
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§7
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a) uisti sa, èi pred sprístupnením zariadenia na trh je
1. na zariadení umiestnené oznaèenie ð,
2. k zariadeniu priloený certifikát zhody a
3. na zariadení, na certifikáte zhody alebo na priloenom dokumente uvedené obchodné meno
a miesto podnikania alebo sídlo,
b) sprístupni na trh len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými poiadavkami,
c) zdra sa sprístupnenia zariadenia na trhu, ak sa
domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e zariadenie nie je v zhode s technickými poiadavkami; ak
zariadenie predstavuje riziko, informova o tom výrobcu alebo dovozcu a orgán doh¾adu nad trhom,
d) zabezpeèi, aby podmienky uskladnenia zariadenia
a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia
s technickými poiadavkami,
e) prija bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na
zabezpeèenie toho, aby zariadenie bolo v zhode
s technickými poiadavkami, zariadenie stiahnu
z trhu alebo prevzia zariadenie spä, ak sa domnieva alebo má dôvod domnieva sa, e zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu, nespåòa technické poiadavky a ak zariadenie predstavuje riziko informova
bezodkladne výrobcu a ak je to potrebné dovozcu
a úrad a orgán doh¾adu nad trhom pod¾a § 17 ods. 1,
ak zariadenie sprístupnil na trhu v Slovenskej republike, najmä o nesúlade s technickými poiadavkami a o prijatých nápravných opatreniach; zdokumentova prípady nesúladu s technickými
poiadavkami a prijaté nápravné opatrenia,
f) poskytnú na základe odôvodnenej iadosti orgánu
doh¾adu nad trhom informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v tátnom
jazyku alebo v jazyku zrozumite¾nom tomuto orgánu,
g) spolupracova s orgánom doh¾adu nad trhom na základe iadosti pri èinnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, ktoré
sprístupnil na trh,
h) identifikova na základe iadosti orgánu doh¾adu
nad trhom najmenej poèas desiatich rokov
1. výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota zaèína plynú odo dòa dodania,
2. vlastníka alebo prevádzkovate¾a, ktorému zariadenie dodal; lehota zaèína plynú odo dòa dodania,
i) poskytnú prevádzkovate¾ovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými poiadavkami.
§8
Povinnosti vlastníka
(1) Vlastníkom je osoba s trvalým pobytom, miestom
podnikania alebo sídlom v èlenskom táte, ktorá vlastní zariadenie.
(2) Vlastník je povinný
a) zdra sa sprístupòovania na trh a pouívania zaria-

Strana 2021

denia, ktoré nie je v zhode s technickými poiadavkami,
b) informova výrobcu, dovozcu alebo distribútora
a orgán doh¾adu nad trhom, ak zariadenie predstavuje riziko a zdokumentova prípady nesúladu
s technickými poiadavkami a prijaté nápravné
opatrenia,
c) zabezpeèi, aby podmienky uskladnenia zariadenia
a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia
s technickými poiadavkami,
d) zdra sa sprístupòovania na trh a pouívania zariadenia, na ktorom nebola vykonaná periodická prehliadka,
e) identifikova na základe iadosti orgánu doh¾adu
nad trhom najmenej poèas desiatich rokov
1. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu
alebo distribútora, ktorý mu zariadenie dodal; lehota zaèína plynú odo dòa dodania,
2. prevádzkovate¾a, ktorému zariadenie dodal; lehota zaèína plynú odo dòa dodania,
f) poskytnú prevádzkovate¾ovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými poiadavkami.
(3) Odsek 2 sa nevzahuje na osoby, ktoré pouívajú
zariadenie na osobné úèely, v domácnosti, pri rekreaèných alebo portových aktivitách.
§9
Povinnosti prevádzkovate¾a
(1) Prevádzkovate¾om je osoba s trvalým pobytom,
miestom podnikania alebo sídlom v èlenskom táte,
ktorá pouíva zariadenie.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný
a) pouíva len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými poiadavkami,
b) identifikova na základe iadosti orgánu doh¾adu
nad trhom najmenej poèas desiatich rokov výrobcu,
splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora
alebo vlastníka, ktorý mu zariadenie dodal; lehota
zaèína plynú odo dòa dodania,
c) informova vlastníka a orgán doh¾adu nad trhom, ak
zariadenie predstavuje riziko.
§ 10
Rozírenie povinností výrobcu
na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvádza zariadenie na
trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou
ochrannou známkou alebo zariadenie u uvedené na
trh upraví spôsobom, ktorý môe ovplyvni jeho zhodu
s technickými poiadavkami, vzahujú sa na neho povinnosti výrobcu pod¾a § 4.
§ 11
Predpoklad zhody
Ak zariadenie spåòa technické poiadavky
a) môe by uvedené na trh,
b) nesmie by bránené jeho sprístupneniu na trh.
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§ 12
Poiadavky na zariadenie
(1) Zariadenie pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) musí spåòa
technické poiadavky.
(2) Zariadenie pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) musí vyhovova technickej dokumentácii, pod¾a ktorej bolo vyrobené a podlieha periodickej prehliadke, medziperiodickej
prehliadke a mimoriadnej kontrole pod¾a technických
poiadaviek.
(3) Zariadenie pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) musí by opätovne posúdené postupom opätovného posúdenia zhody pod¾a prílohy è. 1 a musí by na òom umiestnené
oznaèenie ð pod¾a § 13.
(4) Certifikát o zhode, certifikát o opätovnom posúdení zhody a správa o periodickej prehliadke, medziperiodickej prehliadke a mimoriadnej kontrole vydané notifikovanou osobou v inom èlenskom táte sú platné na
území Slovenskej republiky.
(5) Pre odnímate¾né èasti opätovne naplnite¾ného zariadenia sa môe vykona samostatné posúdenie zhody.
§ 13
Oznaèenie ð
(1) Výrobca umiestni alebo zabezpeèí umiestnenie
oznaèenia ð na zariadenie pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), ktoré spåòa technické poiadavky.
(2) Vlastník alebo prevádzkovate¾ umiestni alebo zabezpeèí umiestnenie oznaèenia ð na zariadenie pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. c), ktoré spåòa poiadavky opätovného
posúdenia zhody pod¾a prílohy è. 1.
(3) Notifikovaná osoba po vykonaní prvej periodickej
prehliadky pod¾a poiadaviek medzinárodnej zmluvy6)
alebo po opätovnom posúdení zhody pod¾a prílohy è. 1
umiestni alebo zabezpeèí umiestnenie oznaèenia ð na
zariadenie, ktoré je v súlade s predpismi úèinnými do
31. augusta 2011.
(4) Výrobca umiestni alebo zabezpeèí umiestnenie
oznaèenia ð na odnímate¾né èasti opätovne naplnite¾ného zariadenia s priamou bezpeènostnou funkciou.
(5) Oznaèenie ð sa pod¾a odsekov 1 a 4 umiestni tak,
aby bolo vidite¾né, èitate¾né a trvalé na zariadenie alebo
na jeho títok a na odnímate¾né èasti opätovne naplnite¾ného zariadenia s priamou bezpeènostnou funkciou
pred ich uvedením na trh.
(6) Za oznaèením ð nasleduje
a) identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala alebo zabezpeèila vykonanie vstupných kontrol
a skúok, ktoré umiestni notifikovaná osoba alebo
výrobca pod¾a pokynov notifikovanej osoby,
b) identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala prvú periodickú prehliadku zariadenia, alebo
c) dátum periodickej prehliadky alebo medziperiodickej prehliadky a identifikaèné èíslo notifikovanej
osoby, ktorá vykonala periodickú prehliadku zariadenia.
(7) Iné oznaèenie sa na zariadenie umiestni tak, aby
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sa tým nenaruila vidite¾nos, èitate¾nos a význam
oznaèenia ð; zakazuje sa umiestni oznaèenie, znak
alebo nápis, ktorý by mohol by s oznaèením ð zamenite¾ný.
(8) Oznaèenie ð sa umiestni pod¾a prílohy è. 3.
§ 14
Autorizácia
(1) Autorizácia pod¾a tohto zákona je rozhodnutie
úradu o poverení právnickej osoby (ïalej len iadate¾)
na vykonávanie posudzovania zhody zariadenia pod¾a
technických poiadaviek.
(2) Úrad zaène konanie o udelení autorizácie na základe písomnej iadosti o autorizáciu iadate¾a do 60
dní od podania iadosti, ak iadate¾ preukáe, e
a) má pre zariadenie a na postup posudzovania zhody,
na ktoré iada autorizáciu, potrebný poèet zamestnancov, ktorí majú
1. odborné vedomosti a praktické zruènosti na vykonávanie poadovaného postupu posudzovania
zhody,
2. povinnos dodriava mlèanlivos o informáciách,
ktoré sa dozvedia pri vykonávaní posudzovania
zhody,
b) má zdokumentované postupy, pod¾a ktorých vykonáva posudzovanie zhody s cie¾om zabezpeèi správnos výsledku, transparentnos a opakovate¾nos
týchto postupov,
c) má zavedené postupy, ktorými jednoznaène rozliuje medzi èinnosou notifikovanej osoby a ostatnými
èinnosami vykonávanými iadate¾om,
d) má technické vybavenie potrebné na vykonávanie
posudzovania zhody alebo má prístup k takému
technickému vybaveniu,
e) je nezávislý od výrobcu, splnomocneného zástupcu,
distribútora, vlastníka alebo prevádzkovate¾a, ktorého zariadenie posudzuje a od zariadenia; za nezávislého iadate¾a sa povauje aj iadate¾, ktorý patrí
do profesijného zdruenia, ktoré zastupuje osoby zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáe, pouívania alebo údrby zariadenia, ktoré posudzuje, ak je preukázaná nezávislos iadate¾a
a nedochádza ku konfliktu záujmov,
f) iadate¾, jeho tatutárny orgán a zamestnanci, ktorí
vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú dizajnérmi,
výrobcami, dodávate¾mi, osobami vykonávajúcimi
intaláciu, nákupcami, vlastníkmi, pouívate¾mi
alebo osobami vykonávajúcimi údrbu zariadenia,
ktoré posudzujú, ani splnomocnenými zástupcami
iadnej z týchto osôb; notifikovaná osoba môe poui posudzované zariadenie na výkon èinností alebo
na osobné úèely,
g) iadate¾, jeho tatutárny orgán a zamestnanci, ktorí
vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby, kontrukcie, uvádzania na trh, intalácie, pouívania alebo údrby
zariadenia ani nezastupujú osoby zapojené do týchto èinností, nepodie¾ajú sa na èinnostiach, ktoré by
mohli ovplyvni ich nezávislý posudok alebo nestrannos vo vzahu k èinnostiam posudzovania
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zhody, pre ktoré boli notifikované, najmä na poradenských slubách,
h) iadate¾, jeho tatutárny orgán a zamestnanci, ktorí
vykonávajú posudzovanie zhody sú nestranní,
i) zabezpeèí, aby èinnos organizaènej zloky alebo
subdodávate¾a neovplyvòovala dôvernos, objektivitu a nestrannos posudzovania zhody,
j) zabezpeèuje ochranu obchodného tajomstva a údajov, ktoré by mohli by zneuité,
k) odmeòovanie tatutárneho orgánu a zamestnancov,
ktorí vykonávajú posudzovanie zhody nezávisí od
poètu vykonaných posúdení ani výsledkov posúdení,
l) má zmluvné zabezpeèenie tých èinností, ktoré sám
pri posudzovaní zhody nie je schopný vykona,
m) má poistenie zodpovednosti za kodu spôsobenú
svojou èinnosou v rozsahu autorizácie, o ktorú iada,
n) má sídlo na území Slovenskej republiky.
(3) Prílohou k iadosti je
a) zoznam èinností, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,
b) opis postupov èinností uvedených v písmene a),
c) opis zariadenia, o ktorom iadate¾ tvrdí, e je spôsobilý posudzova jeho zhodu pod¾a technických poiadaviek,
d) osvedèenie o akreditácii,17) ktoré potvrdzuje, e iadate¾ spåòa poiadavky medzinárodnej zmluvy,18)
e) písomnosti, ktoré preukazujú splnenie poiadaviek pod¾a odseku 2; splnenie poiadaviek pod¾a odseku 2
písm. e) a j) sa môe preukáza èestným vyhlásením.
(4) Úrad vykoná kontrolu splnenia poiadaviek pod¾a odseku 2.
(5) Ak iadate¾ nespåòa poiadavky pod¾a odseku 2,
úrad rozhodne o neudelení autorizácie.
(6) Rozhodnutie o autorizácii obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu
iadate¾a,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené kona v mene autorizovanej osoby,
c) odkaz na technické poiadavky, pod¾a ktorých autorizovaná osoba bude vykonáva posudzovanie zhody,
rozsah autorizácie a postupy posudzovania zhody.
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c) o to poiada.
(10) Úrad zaène konanie o zruení rozhodnutia
o autorizácii, ak autorizovaná osoba
a) prestala spåòa poiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou6) alebo týmto zákonom,
b) poruila opakovane pri svojej èinnosti ustanovenia
medzinárodnej zmluvy6) alebo tohto zákona,
c) neodstránila v urèenej lehote nedostatky vo svojej
èinnosti zistené pri kontrole,
d) poiadala o zruenie autorizácie najmenej 30 dní
pred navrhovaným dátumom zruenia,
e) konala nad rozsah urèený v autorizácii,
f) poruila povinnosti pod¾a § 16 ods. 2.
(11) Ak autorizovaná osoba oznámi úradu zmeny
údajov pod¾a odseku 6 písm. a) a b) a spåòa poiadavky
pod¾a odseku 2, úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruí pôvodné rozhodnutie o autorizácii.
(12) Ak autorizovaná osoba poiada úrad o autorizáciu na ïalí typ zariadenia alebo postup posudzovania
zhody a spåòa poiadavky pod¾a odseku 2, úrad vydá
rozhodnutie o novej autorizácii.
(13) Autorizácia zaniká zánikom autorizovanej osoby
bez právneho nástupcu.
(14) Autorizovaná osoba môe vykonáva posudzovanie zhody, ak je notifikovaná pod¾a § 15.
§ 15
Notifikácia
(1) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a èlenským tátom, e autorizovaná osoba spåòa poiadavky pod¾a medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona; úrad v oznámení uvedie údaje pod¾a § 14 ods. 3.
(2) Autorizovaná osoba sa oznámením pod¾a odseku 1
povauje za notifikovanú osobu, ak Európska komisia
a èlenské táty nevznesú námietky do 14 dní od oznámenia pod¾a odseku 1 a Európska komisia ju zapíe do
zoznamu notifikovaných osôb.

(8) Úrad kontroluje dodriavanie medzinárodnej
zmluvy6) a tohto zákona autorizovanou osobou pod¾a
tohto zákona.

(3) Úrad oznamuje Európskej komisii a èlenským
tátom
a) zmeny súvisiace s notifikáciou,
b) rozhodnutie o pozastavení autorizácie pod¾a § 14
ods. 9 a
c) rozhodnutie o zruení autorizácie pod¾a § 14 ods. 10.

(9) Úrad zaène konanie o pozastavení rozhodnutia
o autorizácii najviac na 90 dní, ak autorizovaná osoba
a) doèasne nespåòa poiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou6) alebo týmto zákonom,
b) doèasne nemôe riadne vykonáva èinnos, na ktorú
je autorizovaná,

(5) Vnútropodnikové inpekèné orgány výrobcu pod¾a medzinárodnej zmluvy6) sa nenotifikujú pod¾a odseku 1.

(7) Autorizácia sa ude¾uje na neurèitý èas.

17
18

(4) Úrad oznamuje Európskej komisii postup preverovania splnenia poiadaviek pod¾a § 14 ods. 2, postup notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a ich zmeny.

) § 2 písm. d) zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Príloha A èas 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení
zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) èas 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy èas 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie è. 331/2010 Z. z.).
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(6) Ak úrad rozhodne o pozastavení autorizácie pod¾a
§ 14 ods. 9, rozhodne o zruení autorizácie pod¾a § 14
ods. 10 alebo ak notifikovaná osoba svoju èinnos u
nevykonáva, úrad zabezpeèí, aby
a) iná notifikovaná osoba spracovala dokumentáciu
týkajúcu sa posudzovania zhody tejto notifikovanej
osoby alebo
b) dokumentácia týkajúca sa posudzovania zhody bola
k dispozícii úradu alebo na základe iadosti orgánu
doh¾adu nad trhom tomuto orgánu.
§ 16
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1) Notifikovaná osoba je oprávnená
a) vykonáva posudzovanie zhody zariadenia v èlenských tátoch,
b) nahliada pri posudzovaní zhody do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa
posudzovania zhody, vstupova do výrobných, skladových a obchodných priestorov výrobcu, prevádzkovate¾a a vlastníka zariadenia, ak ide o súèas postupu
posudzovania
zhody
a
výrobca,
prevádzkovate¾ a vlastník je povinný poskytnú notifikovanej osobe potrebnú súèinnos.
(2) Notifikovaná osoba je povinná
a) zdra sa konania nad rozsah notifikácie,
b) vykonáva posudzovanie zhody zariadenia bez zbytoèného zaaovania výrobcu, zoh¾adni pri tom ve¾kos podniku výrobcu, jeho truktúru, odvetvie,
v ktorom podniká, stupeò zloitosti technológie pouívanej pri výrobe a hromadný alebo sériový charakter výroby,
c) poiada výrobcu, aby prijal nápravné opatrenia, ak
zistí, e zariadenie nespåòa technické poiadavky,
d) pozastavi platnos dokumentu vydaného na úèely
posudzovania zhody do prijatia nápravných opatrení pod¾a písmena b),
e) zrui òou vydaný dokument vydaný na úèely posudzovania zhody, ak zistí nedodranie podmienok
jeho vydania,
f) vykonáva opätovné posúdenie zhody pod¾a prílohy è. 1,
g) zúèastòova sa na prísluných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifikovaných osôb zriadenej Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom urèeného zástupcu
a uplatòova rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom èinnosti tejto koordinaènej skupiny,
h) poskytnú na základe iadosti úradu kópiu dokumentu vydaného na úèely posudzovania zhody vrátane súvisiacich dokladov,
i) poskytnú na základe iadosti úradu informácie, dokumenty, vysvetlenia a umoni vstup do svojich
priestorov pri výkone kontroly pod¾a § 14 ods. 8,
j) poskytnú inej notifikovanej osobe, ktorá vykonáva
rovnaké postupy posudzovania zhody na rovnakom
19
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zariadení informácie o záporných výsledkoch posudzovania zhody a na poiadanie aj o kladných
výsledkoch posudzovania zhody,
k) informova úrad o
1. zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo zruení dokumentu vydaného notifikovanou osobou na
úèely posudzovania zhody,
2. skutoènostiach, ktoré majú vplyv na plnenie poiadaviek pod¾a § 14 ods. 2,
3. iadosti o informácie o vykonaných èinnostiach,
ktorú dostala od orgánu doh¾adu nad trhom,
4. èinnostiach vykonaných v rozsahu jej notifikácie
a o inej vykonanej èinnosti vrátane cezhraniènej
èinnosti a uzatvorení zmluvy so subdodávate¾om
na základe iadosti úradu.
§ 17
Doh¾ad nad trhom
(1) Doh¾ad nad trhom vykonáva inpektorát práce vo
výrobných, skladových a obchodných priestoroch zamestnávate¾a a fyzickej osoby podnikate¾a, ktorý nie je
zamestnávate¾om, ak je výrobcom, prevádzkovate¾om
alebo vlastníkom zariadenia,
(2) Orgán doh¾adu nad trhom pod¾a odseku 1 vykonáva doh¾ad nad trhom pod¾a tohto zákona v súèinnosti s Policajným zborom.
(3) Prísluníci Policajného zboru sú pri výkone doh¾adu nad trhom pri výkone doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky,19) pri výkone doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou elezniènej
dopravy v obvode eleznièných dráh20) oprávnení
a) zakáza vodièovi pokraèova v jazde alebo prikáza smer
jazdy, ak zariadenie nespåòa technické poiadavky,
b) prikáza vodièovi jazdu na urèené miesto a prikáza,
aby na nevyhnutne potrebný èas zotrval s vozidlom
na urèenom mieste,
c) poui technické prostriedky na zabránenie odjazdu
vozidla.
(4) Policajný zbor pri výkone doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky alebo pri výkone doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou elezniènej dopravy v obvode eleznièných dráh kontroluje, èi
má zariadenie umiestnené oznaèenie ð pod¾a medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona. Ak Policajný zbor zistí,
e zariadenie nemá oznaèenie ð pod¾a medzinárodnej
zmluvy6) a tohto zákona, oznámi to orgánu doh¾adu
nad trhom pod¾a odseku 1 vrátane údajov umoòujúcich identifikova zariadenie.
§ 18
Opatrenia
(1) Ak orgán doh¾adu nad trhom uloil povinnos prija opatrenie,21) alebo ak sa odôvodnene domnieva, e

) § 2 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
) § 2 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona è. 547/2010 Z. z.
21
) Èl. 20 nariadenia (ES) è. 765/2008.
20
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zariadenie predstavuje riziko pre zdravie, bezpeènos
¾udí alebo verejný záujem, posúdi, èi zariadenie spåòa
technické poiadavky. Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovate¾
spolupracuje s orgánom doh¾adu nad trhom vrátane
sprístupnenia svojich priestorov, a ak je to potrebné,
poskytne vzorky.
(2) Ak orgán doh¾adu nad trhom na základe posúdenia
pod¾a odseku 1 zistí, e zariadenie nespåòa technické poiadavky, bezodkladne rozhodne o uloení povinnosti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovate¾ovi
a) prija nápravné opatrenia na zabezpeèenie zhody zariadenia, ktoré sprístupnil na trhu, s technickými
poiadavkami,
b) stiahnu zariadenie z trhu alebo
c) prevzia spä zariadenie.
(3) Orgán doh¾adu nad trhom urèí na splnenie povinnosti pod¾a odsekov 2 a 9 lehotu, ktorá zoh¾adòuje charakter rizika.
(4) Ak orgán doh¾adu nad trhom rozhodne o uloení
povinnosti pod¾a odseku 2, informuje o tom notifikovanú osobu, ktorá vydala dokument na úèely posúdenia
zhody tohto zariadenia. Na povinnosti pod¾a odseku 2
sa vzahuje osobitný predpis.22)
(5) Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovate¾ nesplní rozhodnutím uloenú povinnos pod¾a odseku 2, orgán doh¾adu nad trhom vykoná na náklady osoby, ktorej bola
uloená povinnos pod¾a odseku 2, opatrenie s cie¾om
a) zakáza sprístupnenie zariadenia na trh,
b) obmedzi sprístupnenie na trh,
c) stiahnu zariadenie z trhu alebo
d) prevzia spä zariadenie.
(6) Orgán doh¾adu nad trhom, ktorý dostal oznámenie pod¾a § 19 ods. 3 písm. c),
a) rozhodne o uloení povinnosti pod¾a odseku 2, ak
zariadenie predstavuje riziko aj pre územie Slovenskej republiky, alebo
b) vznesie odôvodnenú námietku proti oznámenému
opatreniu, ak s ním nesúhlasí.
(7) Opatrenie pod¾a odseku 5 sa povauje za opodstatnené, ak
a) Európska komisia alebo iný èlenský tát nevzniesol
námietku do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia
o prijatí opatrenia, alebo
b) o tom rozhodla Európska komisia.
(8) Ak je prijaté opatrenie pod¾a odseku 5 alebo opatrenie pod¾a odseku 6 písm. a) neopodstatnené, orgán
doh¾adu nad trhom rozhodne o jeho zruení.
(9) Ak orgán doh¾adu nad trhom na základe posúdenia pod¾a odseku 1 zistí, e zariadenie spåòa technické
poiadavky, ale predstavuje riziko pre zdravie, bezpeènos ¾udí alebo verejný záujem, rozhodne o uloení povinnosti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi alebo vlastníkovi
a) prija nápravné opatrenia na zabezpeèenie toho, aby
zariadenie pri uvedení na trh u nepredstavovalo riziko,
22

) Èl. 21 nariadenia (ES) è. 765/2008.
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b) stiahnu zariadenie z trhu alebo
c) prevzia spä zariadenie.
(10) Ak Európska komisia rozhodne, e rozhodnutím
uloená povinnos pod¾a odseku 9 je neopodstatnená,
orgán doh¾adu nad trhom rozhodne o jeho zruení.
(11) Povinnos uloená pod¾a odsekov 2 a 9 sa vzahuje na vetky dotknuté zariadenia, ktoré výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo vlastník uviedol na trh alebo sprístupnil na trh alebo ktoré
vlastník alebo prevádzkovate¾ pouíva.
(12) Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovate¾ na základe zistenia formálneho nesúladu orgánom doh¾adu nad trhom
a) odstráni oznaèenie ð, ktoré bolo umiestnené v rozpore s § 12 ods. 3 alebo s § 13,
b) umiestni oznaèenie ð, ak nebolo vôbec umiestnené,
c) vypracuje alebo doplní technickú dokumentáciu, ak
nie je k dispozícii, alebo je neúplná,
d) odstráni nedostatky spôsobené nesplnením technických poiadaviek.
(13) Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca,
distribútor, vlastník alebo prevádzkovate¾ nedodral
postup pod¾a odseku 12, orgán doh¾adu nad trhom rozhodne o
a) obmedzení sprístupnenia zariadenia na trh,
b) zákaze sprístupnenia zariadenia na trh,
c) uloení povinnosti prevzia spä zariadenie alebo
d) uloení povinnosti stiahnu zariadenie z trhu.
§ 19
Informaèné povinnosti
(1) Úrad informuje Európsku komisiu a èlenské
táty o
a) výsledkoch posúdenia pod¾a § 18 ods. 1 a uloenej
povinnosti pod¾a § 18 ods. 2, ak sa orgán doh¾adu
nad trhom domnieva, e tento nesúlad sa nevzahuje len na územie Slovenskej republiky,
b) vykonaní opatrenia pod¾a § 18 ods. 5 a uvedie
1. identifikaèné údaje nevyhovujúceho zariadenia,
2. pôvod zariadenia,
3. nezhodu zariadenia a èi je spôsobená tým, e nespåòa technické poiadavky týkajúce sa zdravia,
bezpeènosti ¾udí alebo verejného záujmu pod¾a
medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona alebo
existujú nedostatky v technickej norme alebo
v technických pecifikáciách uvedených v medzinárodnej zmluve,6)
4. riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5. druh a trvanie vykonaného opatrenia pod¾a § 18
ods. 5 a stanoviská, ktoré predloil výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovate¾,
6. ïalie údaje, ak sú k dispozícii,
c) uloení povinnosti pod¾a § 18 ods. 6 písm. a) a o dostupných informáciách o nesúlade zariadenia
s technickými poiadavkami,
d) námietke pod¾a § 18 ods. 6 písm. b),
e) uloení povinnosti pod¾a § 18 ods. 9 a uvedie
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identifikaèné údaje zariadenia,
pôvod zariadenia,
dodávate¾ský reazec,
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
prijaté opatrenie a jeho trvanie,
ïalie údaje, ak sú k dispozícii.

(2) Orgán doh¾adu nad trhom informuje úrad o
a) výsledkoch posúdenia pod¾a § 18 ods. 1 a uloenej
povinnosti pod¾a § 18 ods. 2, ak sa domnieva, e tento nesúlad sa nevzahuje len na územie Slovenskej
republiky,
b) vykonaní opatrenia pod¾a § 18 ods. 5 a uvedie
1. identifikaèné údaje nevyhovujúceho zariadenia,
2. pôvod zariadenia,
3. nezhodu zariadenia a èi je spôsobená tým, e nespåòa technické poiadavky týkajúce sa zdravia,
bezpeènosti ¾udí alebo verejného záujmu pod¾a
medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona alebo
existujú nedostatky v technickej norme alebo
v technických pecifikáciách uvedených v medzinárodnej zmluve,6)
4. riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5. druh a trvanie vykonaného opatrenia pod¾a § 18
ods. 5 a stanoviská, ktoré predloil výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovate¾,
6. ïalie údaje, ak sú k dispozícii,
c) uloení povinnosti pod¾a § 18 ods. 6 písm. a) a o dostupných informáciách o nesúlade zariadenia
s technickými poiadavkami,
d) námietke pod¾a § 18 ods. 6 písm. b),
e) uloení povinnosti pod¾a § 18 ods. 9 a uvedie
1. identifikaèné údaje zariadenia,
2. pôvod zariadenia,
3. dodávate¾ský reazec,
4. riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5. prijaté opatrenie a jeho trvanie,
6. ïalie údaje, ak sú k dispozícii.
(3) Úrad informuje orgán doh¾adu nad trhom o
a) výsledkoch posúdenia, ktorým orgán doh¾adu nad
trhom iného èlenského tátu zistil, e zariadenie nespåòa technické poiadavky, a o uloení povinnosti
výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi,
distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovate¾ovi
orgánom doh¾adu nad trhom iného èlenského tátu,
b) prijatom oznámení o vykonaní opatrenia pod¾a § 18
ods. 5 a dodatoèných informáciách týkajúcich sa nesúladu zariadenia, ktoré vykonal orgán doh¾adu nad
trhom èlenského tátu na základe prijatého oznámenia od iného èlenského tátu,
c) prijatom oznámení o vykonaní opatrenia pod¾a § 18
ods. 5 orgánom doh¾adu nad trhom iného èlenského
tátu,
d) vznesení námietky proti vykonanému opatreniu
pod¾a § 18 ods. 5,
e) vznesení námietky proti vykonanému opatreniu,
ktoré prijal orgán doh¾adu nad trhom iného èlenského tátu,
f) tom, e opatrenie prijaté orgánom doh¾adu nad trhom iného èlenského tátu bolo vyhodnotené ako
neopodstatnené,
23
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g) tom, e opatrenie pod¾a § 18 ods. 5 bolo vyhodnotené
ako neopodstatnené.
(4) Úrad informuje orgán doh¾adu nad trhom pod¾a
§ 18 ods. 1 o prijatom oznámení od orgánu doh¾adu nad
trhom iného èlenského tátu, v ktorom výrobca, dovozca alebo distribútor uviedol zariadenie na trh, o ktorom
sa domnieva alebo má dôvod domnieva sa, e nespåòa
technické poiadavky a predstavuje riziko.
§ 20
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfaluje dokument vydaný na úèely posudzovania zhody,
b) poruí povinnos pod¾a § 13 ods. 2 alebo ods. 7,
c) pouije oznaèenie ð na oznaèenie iného výrobku ako
zariadenia pod¾a § 3 písm. a),
d) poruí povinnosti pod¾a § 5 ods. 2 písm. a) a b),
e) poruí povinnosti pod¾a § 8 ods. 2 písm. a) a e).
(2) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) prejednáva
úrad a priestupky pod¾a odseku 1 písm. b) a e) prejednáva orgán doh¾adu nad trhom.
(3) Úrad uloí za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a)
pokutu od 500 eur do 10 000 eur.
(4) Orgán doh¾adu nad trhom uloí pokutu od 200
eur do 5 000 eur fyzickej osobe, ak sa dopustí priestupku tým, e poruí povinnos pod¾a odseku 1 písm. b), d)
alebo e).
(5) Orgán doh¾adu nad trhom uloí pokutu od 500
eur do 10 000 eur fyzickej osobe, ak sa dopustí priestupku pod¾a odseku 1 písm. c).
(6) Pri ukladaní výky pokuty sa prihliada na závanos, spôsob, èas trvania, zavinenie a následky protiprávneho konania.
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch23) okrem § 74 o ústnom pojednávaní.
§ 21
Iné správne delikty
(1) Orgán doh¾adu nad trhom uloí pokutu od 500
eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe
podnikate¾ovi, ktorá
a) poruí povinnos pod¾a § 4 písm. g), § 5 ods. 2 písm.
a) alebo b), § 6 písm. d) alebo j), § 7 písm. h), § 8 ods. 2
písm. e), § 9 ods. 2 písm. b) alebo c) alebo § 13 ods. 2,
4 alebo 7,
b) neoprávnene alebo klamlivo pouije oznaèenie ð alebo
c) uvedie na trh alebo sprístupní na trhu zariadenie
bez oznaèenia ð.
(2) Orgán doh¾adu nad trhom uloí pokutu od 500
eur do 70 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe
podnikate¾ovi, ktorá
a) pouije oznaèenie ð na oznaèenie iného výrobku ako
zariadenia pod¾a § 3 písm. a) alebo

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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b) poruí povinnos pod¾a § 4 písm. e) alebo f), § 6 písm.
e), g) a i), § 7 písm. d), f) alebo g), § 8 ods. 2 písm. a),
c) alebo d) alebo § 13 ods. 1.

oznaèenie ð, sa pri vykonaní prvej periodickej prehliadky pod¾a tohto zákona pred identifikaèným èíslom
notifikovanej osoby uvedie oznaèenie ð.

(3) Orgán doh¾adu nad trhom uloí pokutu od 1 500
eur do 110 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikate¾ovi, ktorá poruí povinnos pod¾a § 4
písm. a) a d), § 6 písm. a) a c) alebo f), § 7 písm. a) a c)
alebo e), § 8 ods. 2 písm. b) alebo § 9 ods. 2 písm. a).

(4) Zariadenie pod¾a § 2 ods. 1 písm. c), ktoré bolo
uvedené do prevádzky do 31. mája 2003, musí by opätovne posúdené postupom opätovného posúdenia zhody pod¾a prílohy è. 1 a oznaèené oznaèením ð pod¾a
§ 13.

(4) Orgán doh¾adu nad trhom uloí pokutu od 20 000
eur do 150 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikate¾ovi, ktorá poruí povinnos pod¾a § 18
ods. 2 alebo ods. 12.
(5) Úrad uloí pokutu od 150 do 35 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikate¾ovi, ktorá
a) neoprávnene koná nad rozsah notifikácie,
b) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfaluje dokument vydaný na úèely posudzovania zhody.
(6) Úrad uloí pokutu od 100 do 10 000 eur notifikovanej osobe, ktorá poruila povinnos pod¾a § 16 ods. 2
písm. k) druhého bodu.
(7) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do dvoch
rokov odo dòa, keï úrad alebo orgán doh¾adu nad trhom zistil poruenie povinnosti, najneskôr vak do
troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(8) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závanos,
spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(9) Pri opakovanom poruení povinnosti pod¾a odsekov 1 a 6 orgán doh¾adu nad trhom alebo úrad môe
uloi pokutu do výky dvojnásobku hornej hranice pokuty pod¾a odsekov 1 a 6.
(10) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 22
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,24) okrem konania notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1) Vzorové schva¾ovacie certifikáty EHS pre zariadenia a certifikáty o kontrukènej skúke vydané do
31. augusta 2011 sa uznávajú za rovnocenné s certifikátmi o typovej skúke pod¾a medzinárodnej zmluvy6)
a vzahujú sa na ne ustanovenia o èasovo obmedzenom
uznávaní typového schva¾ovania pod¾a medzinárodnej
zmluvy.6)
(2) Ventil a prísluenstvo zariadenia uvedené na trh
pod¾a predpisu úèinného do 31. augusta 2011, na ktorom je umiestnené oznaèenie zhody pod¾a osobitného
predpisu,25) sa môu naïalej pouíva.
(3) Na zariadenia, ktoré spåòajú poiadavky predpisov úèinných do 31. augusta 2011 a ktoré nemajú
24
25

§ 24
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
§ 25
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 176/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a o postupoch posudzovania
zhody na prepravné tlakové zariadenia,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 376/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových
nádobách a ich inpekcii,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 377/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na bezvové oce¾ové plynové tlakové f¾ae,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 378/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na bezvové f¾ae na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 379/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na zvárané f¾ae na plyn z nelegovanej ocele.
Èl. II
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

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 400/1999 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na ostatné urèené výrobky v znení neskorích predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 329/2003 Z. z.
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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. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 468/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z. a zákona è. 223/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov nadpis èasti XVII znie:
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Poloka 236
Prihláka na registráciu výrobcu, opravára alebo montánika urèených meradiel alebo prevádzkovate¾a baliarne alebo dovozcu spotrebite¾ských balení oznaèených
znaèkou e pod¾a osobitného predpisu47aa) ....... 33 eur.
Poloka 237
iados o
a) autorizáciu pod¾a osobitného predpisu47ab) ... 330 eur
b) zápis zmeny pod¾a osobitného predpisu47ac) .... 33 eur..
Poznámky pod èiarou k odkazom 47aa, 47ab a 47ac znejú:
47aa) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
47ab
) Zákon 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.
Zákon è. 142/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 14 zákona è. 254/2011 Z. z. o prepravovate¾ných tlakových
zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47ac
) § 14 ods. 11 zákona è. 254/2011 Z. z..

3. V sadzobníku správnych poplatkov sa poloka 238
vypúa.
4. V sadzobníku správnych poplatkov poloka 239 znie:
Poloka 239
iados o vydanie rozhodnutia o
a) tom, e urèené meradlo nepodlieha schváleniu
typu, za kadý typ meradla pod¾a osobitného
predpisu47aa) ............................................. 33 eur,
b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia
o schválení typu meradla pod¾a osobitného
predpisu47aa) ......................................... 16,50 eur.
Poznámka
Poplatok pod¾a tejto poloky vyberá Slovenský metrologický ústav..
Èl. III
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z. a zákona
è. 223/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:
§ 17 ods. 1 zákona è. 254/2011 Z. z. o prepravovate¾ných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

XVII. ÈAS

Èl. IV

METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY.

Úèinnos

2. V sadzobníku správnych poplatkov poloky 236
a 237 znejú:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 254/2011 Z. z.

POSTUP OPÄTOVNÉHO POSÚDENIA ZHODY
(1) Postupom opätovného posúdenia zhody zariadenia pod¾a § 2 ods. 1 písm. c), ktoré bolo vyrobené a uvedené do
prevádzky do 31. mája 2003, vlastník alebo prevádzkovate¾ zariadenia preukáe, e zariadenie je v súlade s technickými poiadavkami a môe by na òom umiestnené oznaèenie p a môe by sprístupnené na trhu.
(2) Vlastník alebo prevádzkovate¾ zariadenia predloí notifikovanej osobe pre opätovné posúdenie zhody o zariadení, na ktorom notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody vykoná opätovné posúdenie zhody,
a) identifikaèné údaje a údaje o pôvode zariadenia,
b) pravidlá kontrukèného navrhovania; pre plynové f¾ae na acetylén aj údaje o pórovitej hmote,
c) obmedzenia pouitia, záznamy o monom pokodení alebo o vykonaných opravách, ak sú tieto informácie potrebné.
(3) Notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody skontroluje a overí, èi zariadenie predstavuje najmenej porovnate¾ný stupeò bezpeènosti ako zariadenie pod¾a medzinárodnej zmluvy.6) Posúdenie zhody vykoná na základe
informácií pod¾a odseku 2 a na základe ïalích kontrol.
(4) Ak sú výsledky posúdenia pod¾a odseku 3 uspokojivé, notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vykoná na
zariadení periodickú prehliadku pod¾a medzinárodnej zmluvy.6)
(5) Ak zariadenie spåòa poiadavky periodickej prehliadky pod¾a medzinárodnej zmluvy,6) notifikovaná osoba pre
periodickú prehliadku umiestni na zariadenie oznaèenie p alebo zabezpeèí jeho umiestnenie pod¾a § 13 ods. 1, 2 a 7.
Notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku, ktorá vykonala periodickú prehliadku, uvedie za oznaèením p svoje
identifikaèné èíslo.
(6) Notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vydá certifikát o opätovnom posúdení zhody, ktorý obsahuje:
a) identifikaèné údaje notifikovanej osoby, ktorá vydáva certifikát o opätovnom posúdení zhody; ak posúdenie zhody
pod¾a odseku 3 vykonala iná notifikovaná osoba, uvedie sa aj identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala opätovné posúdenie zhody,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania vlastníka alebo
prevádzkovate¾a zariadenia,
c) identifikaèné údaje certifikátu o opätovnom posúdení typu, ak bolo zariadenie vyrobené sériovo,
d) identifikaèné údaje zariadenia, na ktoré sa umiestnilo oznaèenie p vrátane sériového èísla alebo èísel,
e) dátum vydania,
f) iné údaje, ak sú potrebné.
(7) Ak zariadenie pod¾a § 3 písm. a) prvého bodu bolo vyrobené sériovo, notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vykoná opätovné posúdenie zhody zariadenia jednotlivo a vydá certifikát o opätovnom posúdení zhody pod¾a odseku 6 a po tom, ako notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody vykonala opätovné posúdenie zhody typu na
zariadení pod¾a odseku 3 a vydala certifikát o opätovnom posúdení zhody typu, ktorý obsahuje
a) identifikaèné údaje notifikovanej osoby, ktorá vydáva certifikát,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo
drite¾a pôvodného schválenia typu pre zariadenie, ktoré sa opätovne posúdilo, ak drite¾ nie je výrobcom,
c) identifikaèné údaje zariadenia, ktoré patrí do série,
d) dátum vydania a
e) slová: Tento certifikát neoprávòuje vyrába prepravovate¾né tlakové zariadenie alebo jeho èasti.
(8) Ak vlastník alebo prevádzkovate¾ zariadenia umiestni alebo nechá umiestni na zariadenie oznaèenie p, preberá
zodpovednos za zhodu zariadenia s technickými poiadavkami uplatnite¾nými v èase opätovného posúdenia zhody.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 254/2011 Z. z.

ZOZNAM NEBEZPEÈNÝCH TOVAROV
26
ODLINÝCH OD TRIEDY 2 POD¼A MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY )

26

Èíslo UN

Trieda

Nebezpeèný tovar

1051

6.1

1052

8

1745

5.1

FLUORID BROMIÈNÝ
okrem prepravy v cisternách

1746

5.1

FLUORID BROMITÝ
okrem prepravy v cisternách

1790

8

2495

5.1

KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ
s obsahom menej ako 3 % vody
FLUOROVODÍK, BEZVODÝ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ
obsahujúca viac ako 85 % fluorovodíka
FLUORID JODIÈNÝ
okrem prepravy v cisternách

) Príloha A èas 2 kapitola 2.1 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
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Príloha è. 3
k zákonu è. 254/2011 Z. z.

1. Oznaèenie ð pozostáva z gréckeho písmena v tejto podobe

2. Minimálna výka oznaèenia p musí by 5 mm. Ak má zariadenie priemer 140 mm alebo mení ako 140 mm, musí
by minimálna výka 2,5 mm.
3. Proporcie uvedené na nákrese s mriekou pod¾a prvého bodu sa musia dodra. Mrieka nie je súèasou oznaèenia.
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Príloha è. 4
k zákonu è 254/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovate¾ných tlakových zariadeniach a o zruení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ
L 165, 30. 6. 2010).
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255
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 514/2008 Z. z. o nakladaní
s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) sa slovo nerastov nahrádza slovami vyaeného materiálu.
2. V § 2 písmeno c) znie:
c) aobným odpadom je odpad,3) ktorý vzniká pri
prieskume, otvárke, príprave, dobývaní loísk
nerastov4) a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy,
zu¾achovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri abe,
úprave a skladovaní raeliny,.
3. V § 2 písm. d) sa za slovo látok vkladajú slová
v odpade.
4. V § 2 písm. g) sa za slová aby nerastov vkladá
èiarka a slová zmeny ich ve¾kosti.
5. § 2 sa dopåòa písmenami i) a l), ktoré znejú:
i) nerastnou surovinou alebo nerastom je prirodzene
sa vyskytujúce loisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody,
j) prieskumom je vyh¾adávanie ekonomicky vyuite¾ných loísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vàtania a výkopov okrem akýchko¾vek prác potrebných na prípravu aby
na loisku a akýchko¾vek èinností priamo spojených
s existujúcou aobnou èinnosou,
k) nebezpeènou látkou je látka, zmes alebo prípravok,
ktorá je nebezpeèná pod¾a osobitného predpisu,5)
l) vodným recipientom je povrchová voda, podzemná
voda, brakické vody a pobrená voda pod¾a osobitného predpisu.5a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 1272/2008 zo
16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok
a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)
è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
5a
) § 3 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 384/2009 Z. z..

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa
dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon

o ovzduí) v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou zákon è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
7. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Úloiskom sa stáva miesto alebo zariadenie urèené na zhromaïovanie alebo na ukladanie aobného
odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo
v suspenzii
a) okamite po zaèatí zhromaïovania alebo ukladania
aobného odpadu, ak ide o úloisko kategórie A alebo o úloisko na ukladanie aobného odpadu, ktorý
je kategorizovaný ako nebezpeèný odpad pod¾a osobitného predpisu9) v pláne nakladania s aobným
odpadom (ïalej len plán nakladania),
b) po iestich mesiacoch od zhromaïovania alebo od
ukladania aobného odpadu, ak ide o úloisko urèené na ukladanie neoèakávane vytvoreného aobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpeèný odpad pod¾a osobitného predpisu,9)
c) po jedom roku od zhromaïovania alebo od ukladania aobného odpadu, ak ide o úloisko urèené na
ukladanie aobného odpadu, ktorý nie je nebezpeèný a nie je inertný,
d) po troch rokoch od zhromaïovania alebo od ukladania aobného odpadu, ak ide o úloisko urèené
na ukladanie nezneèistenej zeminy, aobného odpadu, ktorý nie je nebezpeèný a vznikol pri prieskume, aobného odpadu pochádzajúceho z aby,
úpravy a skladovania raeliny a inertného aobného odpadu..
8. V § 4 ods. 9 sa za slová kategórie B vkladajú slová na základe hodnotenia rizika,.
9. V § 4 ods. 12 písm. b) sa nad slovo hodnotu
umiestòuje odkaz 10a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) Èl. 7 rozhodnutia Komisie z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2006/21/ES o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu
(2009/337/ES) (Ú. v. EÚ L 102, 22. 4. 2009)..

10. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí
na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
11. § 4 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Prísluný orgán zmení z vlastného podnetu alebo z podnetu prevádzkovate¾a vydané rozhodnutie o za-
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radení úloiska do kategórie, ak sa preukáu nové skutoènosti rozhodujúce pre zaradenie úloiska..
12. V § 5 ods. 2 písm. a) piatom bode sa na konci vety
vypúajú slová pre ivotné prostredie.
13. V § 5 ods. 3 písm. f) sa vypúa slovo nakladania a za slovo rekultivácie sa vkladá slovo kontrolných.
14. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) § 15 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona
è. 384/2009 Z. z..

15. V § 5 ods. 3 písm. h) sa nad slovo územia umiestòuje odkaz 12a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Napríklad zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

16. V § 5 ods. 4 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami
ods. 4 písm. a).
17. V § 5 ods. 7 sa slová v opaènom prípade vráti
plán nakladania na dopracovanie nahrádzajú slovami
inak plán nakladania vráti a urèí lehotu na jeho dopracovanie..
18. V § 6 ods. 4 písm. a) sa slovo obsahujúcu nahrádza slovom obsahujúci.
19. V § 6 ods. 9 sa nad slovom obyvate¾stva odkaz 17
nahrádza odkazom 16.
20. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia
zákon è. 478/2002 Z. z. nahrádza citáciou zákon
è. 137/2010 Z. z..
21. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Obec, ktorá je úèastníkom konania pod¾a § 7,
zverejní v mieste obvyklým spôsobom informácie a výzvy pod¾a odseku 3..
22. V § 9 ods. 1 sa slová geologickým prieskumom
loísk nahrádzajú slovom prieskumom.
23. V § 10 ods. 6 písm. d) sa za slovo oznámi vkladajú slová príslunému orgánu.
24. V § 10 ods. 6 písm. e) sa slovo mimoriadne nahrádza slovom mimoriadnej.
25. V § 10 ods. 6 písm. h) sa slová ods. 15 nahrádzajú slovami ods. 16.
26. V § 12 ods. 1 sa nad slovo predpisov umiestòuje
odkaz 30.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd..

27. V § 12 ods. 1 písm. c) sa nad slovom vypúanie
vypúa odkaz 30.
28. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) znekodòova aobný odpad v pevnom skupenstve, vo forme kalu alebo v kvapalnom skupenstve
prostredníctvom vypúania do iného vodného recipientu ako toho, ktorý bol vytvorený na úèely zne-
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kodòovania aobného odpadu pod¾a osobitných
predpisov.30).
29. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) Zákon è. 137/2010 Z. z..

30. V § 12 ods. 3 sa slová geologickým prieskumom
loísk nahrádzajú slovom prieskumom.
31. V § 13 ods.1 sa slová geologickom prieskume loísk nerastov nahrádzajú slovom prieskume.
32. V § 14 ods. 2 druhej vete sa vypúajú slová pod¾a potreby a na konci sa pripájajú slová kadých pä
rokov alebo pri kadej zmene plánu nakladania pod¾a
§ 5 ods. 9..
33. V § 14 ods. 3 sa slová CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investièné náklady na uzavretie
a rekultiváciu úloiska a prevádzkové náklady na monitorovanie úloiska po jeho uzavretí, nahrádzajú slovami CN sú projektovou dokumentáciou navrhované
investièné a prevádzkové náklady pod¾a osobitného
predpisu32a) upravené o medziroènú mieru inflácie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finanènej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu (2009/335/ES) (Ú. v.
EÚ L 101, 21. 4. 2009)..

34. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Výpoèet úèelovej finanènej rezervy pod¾a odseku 3
sa uskutoèní na základe
a) pravdepodobného vplyvu úloiska na ivotné prostredie s oh¾adom najmä na zaradenie úloiska do
príslunej kategórie, vlastnosti aobného odpadu
a budúce vyuitie územia po rekultivácii,
b) predpokladu, e rekultivaènú èinnos vyhodnotia
a uskutoènia nezávislé tretie osoby, ktoré majú odbornú spôsobilos pod¾a osobitného predpisu.32b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 32b znie:

32b) Napríklad § 44 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov, § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady
è. 51/1988 Zb. v znení zákona è. 577/2007 Z. z., § 9 ods. 2
písm. c), d) alebo e) zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických
prácach (geologický zákon) v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 4 a 18 sa oznaèujú ako odseky 5
a 19.
35. V § 14 ods. 6 posledná veta znie: Bankový doklad preukazujúci vytvorenie osobitného úètu zale
príslunému orgánu do 30 dní od vytvorenia osobitného úètu..
36. V § 14 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
Bankový doklad preukazujúci prevedenie prostriedkov úèelovej finanènej rezervy zale do 30 dní príslunému orgánu. Prísluný orgán kadoroène kontroluje
výku prevedených prostriedkov úèelovej finanènej rezervy..
37. V § 14 ods. 8 sa slová odseku 11 nahrádzajú
slovami odseku 12, slová odseku 13 nahrádzajú
slovami odseku 14 a slová odseku 14 nahrádzajú
slovami odseku 15.
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38. V § 14 ods. 9 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 8 a slová odseku 5 nahrádzajú slovami
odseku 6.
39. V § 14 ods. 8, 10 a 14 a 16 sa slová obvodný
úrad ivotného prostredia vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami krajský úrad ivotného prostredia
v príslunom tvare.
40. V § 14 ods. 10 sa slová odsekom 7 nahrádzajú
slovami odsekom 8.
41. V § 14 ods. 11 sa slová odsekom 7 nahrádzajú
slovami odsekom 8.
42. V § 14 ods. 12 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odseku 10 a slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 11.
43. V § 14 ods. 14 sa slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 11, slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6 a slová odseku 12 nahrádzajú slovami odseku 13.
44. V § 14 ods. 19 sa slová a 17 nahrádzajú slovami a 18.
45. V § 15 odsek 4 znie:
(4) Ak vznikne havária36a) na úloisku kategórie A,
ktorej úèinky môu presiahnu hranice tátu, alebo
vznikne bezprostredná hrozba takejto havárie, prísluný orgán, ktorému bola havária nahlásená, bezodkladne informuje o tom ministerstvo. Ministerstvo bezodkladne informuje dotknutú stranu a dohodne s òou
ïalí postup s cie¾om minimalizova následky havárie
na zdravie ¾udí a vyhodnoti a minimalizova rozsah
skutoènej alebo monej environmentálnej kody.12a).

46. V § 15 ods. 5 sa slová závanej havárie nahrádzajú slovom havárie.
47. § 21 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c)nakladá s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy
pod¾a § 14 ods. 8, 10 a 14 a 16..
48. V § 22 písm. f) sa slová ods. 5 a 7 nahrádzajú
slovami ods. 6 a 8.
49. V poznámke pod èiarou k odkazu 38 sa citácia
zákon è. 478/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou zákon è. 137/2010 Z. z..
50. V § 24 písm. g) sa slová ods. 5 a 7 nahrádzajú
slovami ods. 6 a 8.
51. V § 27 ods. 1 písm. h) sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 6.
52. V § 27 ods. 1 písm. j) sa slová ods. 15 nahrádzajú slovami ods. 16.
53. V § 27 ods. 3 sa slová § 14 ods. 5 poslednej vete
a odseku 15 nahrádzajú slovami § 14 ods. 6 poslednej
vete a odseku 16.
54. § 30 vrátane nadpisu znie:
§ 30
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4..
55. Nadpis prílohy è. 4 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 3 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení zákona è. 117/1998 Z. z..
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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256
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 191/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 207/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z. a zákona
è. 192/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 7 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu
zámeru colného riadite¾stva vykona èinnosti týkajúce
sa vytvárania, správy a rozvoja informaèných systémov
colnej správy. Súhlas ministerstva sa nevyaduje na
realizáciu zámeru colného riadite¾stva vykona èinnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údrby
informaèných systémov colnej správy..
2. V § 8 ods. 3 písmeno c) znie:
c) vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje informaèné
systémy colnej správy12a) a vedie centrálny register
hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú èinnosami, na ktoré sa vzahujú colné
predpisy, a zabezpeèuje jeho zosúladenie s príslunými registrami Európskej komisie;12b) zámer vykona èinnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja
informaèných systémov colnej správy predkladá ministerstvu,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 638/2004 z 31. marca 2004 o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní s tovarom medzi èlenskými tátmi a o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 222/2009
z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), nariadenie Komisie (ES) è. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 638/2004 o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní s tovarom medzi èlenskými tátmi a ruia sa nariadenia Komisie
(ES) è. 1901/2000 a (EHS) è. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343,
19. 11. 2004) v platnom znení.
12b
) Napríklad nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) è. 2454/93 v platnom znení,
nariadenie Rady (ES) è. 2073/2004 zo 16. novembra 2004
o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ
L 359, 4. 12. 2004)..

3. V § 8 ods. 3 písm. e) sa za slová daòových predpi-

sov vkladajú slová v oblasti nepriamych daní6) (ïalej
len daòový predpis).
4. V § 8 ods. 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
n) pride¾uje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe
èíslo EORI (èíslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) pod¾a osobitného predpisu,15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Èl. 1 bod 16 a èl. 4k a 4t nariadenia Komisie (EHS)
è. 2454/93 v platnom znení..

Doterajie písmená n) a zc) sa oznaèujú ako písmená o) a zd).
5. V § 9 ods. 3 písmeno r) znie:
r) pouíva informaèné systémy colnej správy12a) uvedené v § 8 ods. 3 písm. c),.
6. V § 9 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
7. § 10b sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a sa vypúa.
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 30 sa vypúa citácia Dohovor vypracovaný na základe èlánku K. 3
Zmluvy o Európskej únii o pouívaní informaèných
technológií na colné úèely (podpísaný v Bruseli 26. júla
1995) v znení doplòujúceho protokolu vzahujúceho sa
na utvorenie databáz colných identifikaèných súborov
(podpísaný v Bruseli 8. mája 2003)..
9. V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová utvára a udriava
nahrádzajú slovom pouíva.
10. V § 11 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
c) prevádzkuje spoloèný automatizovaný informaèný
systém na colné úèely,30a) zodpovedá zaò, urèuje
údaje, ktoré sa doò vloia,30b) prijíma opatrenia na
zabezpeèenie jeho bezpeènosti a bezpeènosti údajov,
ktoré sa poskytujú pod¾a osobitného predpisu,30c) na
iados prísluného orgánu èlenského tátu ude¾uje
súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto
systému vloil,30d) a umoòuje priamy prístup do
tohto informaèného systému príslunému útvaru
Policajného zboru,
d) poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním
spoloèného automatizovaného informaèného systému na colné úèely30e) a zoznam závaných poruení
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vnútrotátnych právnych predpisov30f) pod¾a osobitného predpisu,30g).
Poznámky pod èiarou k odkazom 30a a 30g znejú:

30a) Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009
o vyuívaní informaèných technológií na colné úèely (Ú. v.
EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
30b
) Èl. 3 a 4 a èl. 10 ods. 2 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30c
) Èl. 8 ods. 4 a èl. 29 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30d
) Èl. 8 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30e
) Èl. 7 ods. 2, èl. 8 ods. 3 a 4, èl. 10 ods. 3 a èl. 21 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30f
) Èl. 2 bod 1 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30g
) Èl. 15 ods. 3 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV..

Doterajie písmená c) a m) sa oznaèujú ako písmená
e) a o).
11. V § 52 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak § 11 ods. 3 písm. c) neustanovuje inak..
12. Za § 59b sa vkladá § 59c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 59c
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. septembra 2011
Správa majetku tátu, ktorý bol do 31. augusta 2011
v správe ministerstva a ktorý slúil na zabezpeèenie výkonu kompetencií colného riadite¾stva pri utváraní,
udriavaní a prevádzkovaní informaèných systémov
colnej správy, vrátane súvisiacich práv a povinností
z majetkovoprávnych vzahov a iných vzahov vzniknutých do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra
2011 na colné riadite¾stvo. Podrobnosti o prechode
správy majetku tátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a colným riadite¾stvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh
a rozsah preberaného majetku, práv a povinností..
Èl. II
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
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è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z. a zákona è. 254/2011 Z. z. sa mení
takto:
1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov poloke
156 písmeno a) znie:
a) Vydanie sprievodného osvedèenia o pôvode tovaru
EUR.1 alebo EUR-MED alebo vydanie ich duplikátu
................................................................ 3 eurá.
2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov poloke
158 sa vypúa písmeno a) a v odseku Oslobodenie sa
slová písmena b) nahrádzajú slovami písmena a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
a) a c).
Èl. III
Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach
finanènej
kontroly
v
znení
zákona
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è. 182/2002 Z. z. a zákona è. 534/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 5 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno f).
2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Daòový informaèný systém
(1) Daòové riadite¾stvo vytvára, spravuje, rozvíja
a prevádzkuje daòový informaèný systém,7a) vedie centrálny register vetkých daòových subjektov, aktualizuje bázu dát a poskytuje informácie pod¾a osobitného
predpisu;5) zámer vykona èinnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja daòového informaèného systému predkladá ministerstvu.
(2) Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu
zámeru daòového riadite¾stva vykona èinnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja daòového informaèného systému. Súhlas ministerstva sa nevyaduje na
realizáciu zámeru daòového riadite¾stva vykona èinnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údrby daòového informaèného systému..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý znie:
§ 8d
Správa majetku tátu, ktorý bol do 31. augusta 2011
v správe ministerstva a ktorý slúil na zabezpeèenie výkonu kompetencií daòového riadite¾stva pri utváraní,
udriavaní a prevádzkovaní daòového informaèného
systému, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzahov a iných vzahov vzniknutých
do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra 2011 na
daòové riadite¾stvo. Podrobnosti o prechode správy
majetku tátu a o prechode týchto práv a povinností sa
upravia dohodou medzi ministerstvom a daòovým riadite¾stvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah
preberaného majetku, práv a povinností..
Èl. IV
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona
è. 211/2003 Z. z. v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 632/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 278/2006 Z. z., zákona è. 283/2007 Z. z., zákona
è. 279/2008 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 52/2009 Z. z. a zákona
è. 474/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v odôvodnených prípadoch môe colné riadite¾stvo na základe iadosti odberate¾a kontrolných známok povoli nalepenie
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kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté..
2. V § 10 odsek 7 znie:
(7) Uzatvorené spotrebite¾ské balenie oznaèené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej
známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) a spotrebite¾ské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka alebo ktorého oznaèenie nie je v súlade
s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) sa na úèely tohto zákona povauje za neoznaèené. Za neoznaèené spotrebite¾ské balenie sa povauje aj kadé otvorené
spotrebite¾ské balenie s pretrhnutou kontrolnou
známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky, alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) alebo
spotrebite¾ské balenie s pretrhnutou kontrolnou
známkou, ktoré pri predaji zo spotrebite¾ského balenia
na priamu ¾udskú spotrebu na predajnom mieste, vrátane skladových a úèelových priestorov, prevyuje dva
otvorené kusy spotrebite¾ského balenia s rovnakým
èiarovým kódom EAN. Na úèely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebite¾ského balenia uskutoèòuje cez elektronickú registraènú pokladnicu.16aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16aa znie:

16aa) § 2 písm. a) zákona è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných
orgánov v znení neskorích predpisov..

3. V § 44a ods. 5 písm. c) a ods. 11 písm. i) sa slová
odseku 20 nahrádzajú slovami odseku 21.
4. V § 44a ods. 7 písmeno b) znie:
b) vies za kalendárny mesiac evidenciu spotrebite¾ských balení pod¾a dokladov o nákupe a predaji
spotrebite¾ského balenia a èiarového kódu EAN
v èlenení pod¾a odseku 15 písm. a), d), e) a f),.
5. V § 44a ods. 15 uvádzacej vete sa slovo dennú nahrádza slovami za kalendárny mesiac a slová úètovného dokladu sa nahrádzajú slovami dokladu o nákupe a predaji spotrebite¾ského balenia.
6. V § 44a ods. 15 písmeno d) znie:
d) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch
koneènému spotrebite¾ovi vrátane spotrebite¾ských
balení vydaných odberate¾ovi spotrebite¾ského balenia so sídlom mimo daòového územia,.
7. V § 44a ods. 16 písm. d) sa slová vetky èiarové
kódy EAN, ktoré boli pridelené nahrádzajú slovami
ten èiarový kód EAN, ktorý pouije pri predaji spotrebite¾ského balenia.
8. V § 44a ods. 17 prvej vete sa za slová odseku 15
vkladajú slová za kalendárny mesiac a na konci sa
pripájajú tieto vety: Ak je spotrebite¾ské balenie súèasou skupinového balenia oznaèeného jedným èiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu
oznámi colnému úradu èiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na úèely tohto zákona sa skupinovým
balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotre-
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bite¾ské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je urèené na predaj koneènému spotrebite¾ovi. Ak
sa za úèelom predaja spotrebite¾ského balenia odstráni
skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu
povinná túto skutoènos oznámi colnému úradu a súèasne vies v evidencii èiarový kód EAN kadého spotrebite¾ského balenia, ktoré bolo súèasou skupinového
balenia..
9. V § 44a sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý
znie:
(18) Drite¾ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná vies evidenciu pod¾a odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad
pri výkone daòového dozoru mohol overi stav zásob
spotrebite¾ských balení ku dòu výkonu daòového dozoru. Drite¾ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná ma v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebite¾ského balenia
alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebite¾ského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Drite¾ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je
povinná uchováva evidenciu pä rokov..
Doterajie odseky 18 a 24 sa oznaèujú ako odseky
19 a 25.
10. V § 44a ods. 22 sa na konci pripája táto veta:
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad
odòal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná oznámi colnému úradu v urèenej lehote údaje pod¾a odseku 7 písm. b) alebo odseku 15,
a to pod¾a stavu ku dòu odòatia povolenia na predaj
alebo oprávnenia na distribúciu..
11. V § 44a ods. 23 sa slová a 21 nahrádzajú slovami a 22.
12. V § 44a ods. 25 sa slová odseku 23 nahrádzajú
slovami odseku 24.
13. V § 47 ods. 1 písmená t), u) a v) znejú:
t) predá spotrebite¾ské balenie bez povolenia na predaj
alebo bez oprávnenia na distribúciu pod¾a § 44a,
u) je drite¾om povolenia alebo osobou oprávnenou na
distribúciu a nakúpi spotrebite¾ské balenie od inej
osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
v) je drite¾om povolenia a nevedie evidenciu pod¾a
§ 44a ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na
distribúciu a nevedie evidenciu pod¾a § 44a
ods. 15,.
14. V § 47 ods. 2 písmená b) a t) znejú:
b) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom, najmenej vak 50 eur za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b), a taký lieh
v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,11)
t) od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. v),.
15. V § 47a ods. 2 písmeno a) znie:
a) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom, najmenej vak 50 eur za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a), a taký lieh v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,11).
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16. Za § 51j sa vkladá § 51k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 51k
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. septembra 2011
Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené
do 31. augusta 2011 sa ukonèí pod¾a ustanovení predpisu úèinného od 1. septembra 2011 a na pokuty sa
vzahuje § 47 a 47a predpisu úèinného od 1. septembra
2011, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu
výhodnejie..
Èl. V
Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze
v znení zákona è. 240/2006 Z. z., zákona
è. 401/2009 Z. z. a zákona è. 493/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 7a vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1) Podnikate¾, ktorý uvedie do daòového vo¾ného
obehu, prepraví na územie Slovenskej republiky mimo
pozastavenia dane, dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích tátov alebo inak uvedie na trh Slovenskej republiky vybrané ropné výrobky (ïalej len
dovezené vybrané ropné výrobky), je povinný uhradi
poplatok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôièku, skladovanie, ochraòovanie, udriavanie a financovanie núdzových zásob (ïalej len poplatok).
(2) Podnikate¾om pod¾a odseku 1 sa rozumie osoba,
ktorá vybrané ropné výrobky
a) uvedie do daòového vo¾ného obehu9a) pod¾a osobitného predpisu9b) na území Slovenskej republiky,
b) prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely,9c)
c) dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích tátov,9d)
d) uvedie do daòového vo¾ného obehu, prepraví alebo
dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikate¾ské úèely iným spôsobom, ako je uvedené v písmenách a) a c).
(3) Podnikate¾ pod¾a odseku 2 je povinný na úèel
úhrady poplatku pod¾a odseku 1 uvies údaje o mnostve dovezených vybraných ropných výrobkov v daòovom priznaní, ktoré podáva pod¾a osobitného predpisu,9e) a v lehote na zaplatenie spotrebnej dane pod¾a
osobitného predpisu9e) zaplati colnému úradu poplatok vypoèítaný pod¾a prílohy è. 4. Podnikate¾ pod¾a odseku 2 písm. c) je povinný na úèel úhrady poplatku
pod¾a odseku 1 poui daòové priznanie pod¾a osobitného predpisu,9e) v ktorom colnému úradu oznámi súhrnne mnostvo vybraných ropných výrobkov, ktoré
doviezol z tretích tátov za prísluný kalendárny mesiac, a zaplati colnému úradu poplatok, a to do 25. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
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mesiaci, v ktorom vybrané ropné výrobky doviezol. Ak
podnikate¾ pod¾a odseku 2 písm. a), b) alebo d) dováa
vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe è. 4, na ktoré
nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane pod¾a osobitného predpisu,9f) je povinný na úèel úhrady poplatku
pod¾a odseku 1 uvies mnostvo týchto vybraných ropných výrobkov v daòovom priznaní pod¾a osobitného
predpisu9e) a zaplati colnému úradu poplatok, a to v lehote na podanie daòového priznania. Ak sú v daòovom
priznaní údaje týkajúce sa výpoètu poplatku nesprávne, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.9g)
(4) Pri kontrole plnenia povinností pod¾a tohto ustanovenia zákona postupuje colný úrad pod¾a osobitného
predpisu.9h)
(5) Ak má podnikate¾ nárok na vrátenie spotrebnej
dane pod¾a osobitného predpisu,9i) vzniká mu nárok na
vrátenie poplatku. Pri vrátení poplatku alebo jeho èasti
postupuje podnikate¾ a colný úrad primerane pod¾a
osobitného predpisu.9i) Poplatok je moné vráti podnikate¾ovi,
a) ktorý vybrané ropné výrobky dodal na územie iného
èlenského tátu osobe na podnikate¾ské úèely a ak
uskutoènenie dodania vybraných ropných výrobkov
na územie iného èlenského tátu preukázal pod¾a
osobitného predpisu,9i)
b) ktorý vybrané ropné výrobky vyviezol na územie tretieho tátu a uskutoènenie vývozu doloil pod¾a osobitného predpisu,9i)
c) ktorý pre príjemcu (odberate¾a) vybraných ropných
výrobkov vyhotovil dobropis, prièom o vrátenie poplatku môe poiada a po úhrade dobropisu príjemcovi (odberate¾ovi) vybraných ropných výrobkov,
d) ktorý vypoèítal poplatok vo svoj vlastný neprospech,
e) ktorému colný úrad vypoèítal poplatok v jeho neprospech.
(6) Pri vymáhaní neuhradeného poplatku alebo jeho
èasti postupuje colný úrad pod¾a osobitného predpisu.9j)
(7) Colný úrad vyberá a sústreïuje príjmy z poplatku
vrátane pokút vybratých pod¾a § 9 ods. 3 na samostatnom mimorozpoètovom úète. Príjmy z poplatku vrátane
pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpoètový úèet colného úradu za kalendárny mesiac, zníené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do
príjmov Správy rezerv do desiatich pracovných dní po
skonèení prísluného kalendárneho mesiaca. Príjmy
z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia
na samostatný mimorozpoètový úèet colného úradu za
posledný kalendárny mesiac, zníené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku,
odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do 31. decembra prísluného kalendárneho roka. Výdavky na
tvorbu, obmenu, zámenu, pôièku, skladovanie, ochraòovanie, udriavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov tátneho rozpoètu.
(8) Colný úrad zale Správe rezerv informáciu o prevode príjmov z poplatku najneskôr do desiatich pracovných dní po skonèení prísluného kalendárneho mesiaca. Colný úrad v informácii uvedie
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a) údaj o výke príjmu za úhradu poplatku pod¾a vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe è. 4
tvrtom bode s uvedením ich mnostva,
b) údaj o výke uplatneného nároku na vrátenie poplatku, a to v èlenení pod¾a vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe è. 4 tvrtom bode,
c) príjem z pokút uloených pod¾a § 9 ods. 3, ktoré boli
uhradené, a to v èlenení pod¾a jednotlivých pokút
pod¾a § 9 ods. 3, kde uvedie obchodné meno a sídlo
podnikate¾a alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt
podnikate¾a a dátum, kedy bola vyrubená pokuta
podnikate¾om uhradená..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9j znejú:

9a) § 2 ods. 1 písm. i) bod 1, 2 a 4 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona
è. 482/2009 Z. z.
9b
) § 19 a 20 a § 25 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
9c
) § 31 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9d
) § 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9e
) § 14 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9f
) Zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9g
) Zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
9h
) § 40 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
9i
) § 15 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9j
) Zákon è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov..

2. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
3. § 8 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Kontrolu plnenia povinností pod¾a § 7a vykonávajú colné úrady..
4. V § 9 ods. 1 sa vypúajú písmená f) a g).
5. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Podnikate¾ovi, ktorý
a) nepodá v lehote pod¾a § 7a ods. 3 daòové priznanie
na úèel úhrady poplatku pod¾a § 7a ods. 1, uloí colný úrad pokutu vo výke 330 eur,
b) nesprávne uvedie výku poplatku, uloí colný úrad
pokutu vo výke 0,01 % z kladného rozdielu medzi
výkou poplatku uvedenou v daòovom priznaní
a výkou poplatku uvedenou v dodatoènom daòovom priznaní, najmenej vak 50 eur,
c) nezaplatí poplatok alebo jeho èas v lehote pod¾a § 7a
ods. 3, uloí colný úrad pokutu vo výke 60 % z nezaplateného poplatku alebo jeho èasti,
d) zaplatí poplatok alebo jeho èas po lehote pod¾a § 7a
ods. 3, uloí colný úrad pokutu vo výke 0,05 % z dlnej sumy poplatku za kadý deò omekania s platbou
odo dòa nasledujúceho po dni splatnosti poplatku a
do dòa platby vrátane, najmenej vak 165 eur..
6. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Na konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 3 sa vzahuje osobitný predpis.9j).
7. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 10c
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. septembra 2011
(1) Pod¾a § 7a predpisu úèinného do 31. augusta
2011 sa posudzujú vetky práva a povinnosti v nich
uvedené, ktoré vznikli do 31. augusta 2011, a vetky lehoty, ktoré zaèali plynú pred 1. septembrom 2011, ako
aj na ne nadväzujúce lehoty a do ich uplynutia, prièom práva a povinnosti vyplývajúce podnikate¾ovi
z § 7a predpisu úèinného do 31. augusta 2011 za obdobie od 1. januára 2011 do 31. augusta 2011 ostávajú
v platnosti a do ich splnenia. Nárok na vrátenie príspevku pod¾a § 7a ods. 6 predpisu úèinného do 31. augusta 2011 zaniká 31. decembra 2011.
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(2) Podnikate¾, ktorý preukázate¾ne zaplatil Správe
rezerv príspevok za ropu, ktorú doviezol do 31. augusta
2011 pod¾a § 7a predpisu úèinného do 31. augusta
2011, môe písomne poiada Správu rezerv o vrátenie
príspevku alebo jeho èasti za mnostvo ropy alebo vybraných ropných výrobkov vyrobených z ropy dovezenej do 31. augusta 2011, ktoré vyviezol z územia Slovenskej republiky. Podnikate¾ pod¾a prvej vety je
povinný na úèel vrátenia príspevku doloi uskutoènený vývoz z územia Slovenskej republiky sprievodnými
dokladmi potvrdenými príjemcom a colným úradom,
dodávate¾skou faktúrou a dokladom preukazujúcim
nadobudnutie vyvezeného tovaru. Nárok na vrátenie
príspevku pod¾a tohto odseku zaniká 31. januára
2012..
8. Príloha è. 4 znie:

Príloha è. 4
k zákonu è. 170/2001 Z. z.

ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOÈET A SADZBA POPLATKU
1. Základom poplatku je mnostvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikate¾ uviedol do daòového vo¾ného
obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky
z tretích tátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané ropné
výrobky pod¾a bodu 4 písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky pod¾a bodu 4 písm. c).
2. Poplatok sa vypoèíta ako súèin základu poplatku a príslunej sadzby poplatku pod¾a bodu 4.
3. Výka poplatku sa zaokrúh¾uje na celé eurá smerom nahor.
4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70 ................................................ 19,65 eura za 1 000 litrov,
b) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21,
2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 .................................................. 19,65 eura za 1 000 litrov,
c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69
....................................................................................................................19,65 eura za 1 000 kilogramov..

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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257
ZÁKON
z 13. júla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z. a zákona è. 48/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V èlánku 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Zamestnávate¾ má právo na slobodný výber
zamestnancov v potrebnom poète a truktúre a urèova
podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento
zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje
inak..
2. V § 1 ods. 4 sa vypúa slovo tieto a za slová
právne vzahy sa vkladajú slová pod¾a odseku 1.
3. V § 3 ods. 1 sa slová verejnej sluby nahrádzajú
slovami práce vo verejnom záujme.
4. V § 3 ods. 3 sa za slová medzinárodná zmluva,
vkladajú slová ktorou je Slovenská republika viazaná,.
5. V § 8 ods. 2 sa slová dovàením 18 rokov veku nahrádzajú slovom plnoletosou.
6. V § 9 ods. 1 prvej vete sa za slová tatutárny orgán vkladajú slová alebo èlen tatutárneho orgánu.
7. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Vedúci zamestnanci zamestnávate¾a sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupòoch riadenia zamestnávate¾a oprávnení urèova a uklada podriadeným zamestnancom zamestnávate¾a pracovné úlohy,
organizova, riadi a kontrolova ich prácu a dáva im
na ten úèel záväzné pokyny..
8. V § 11 ods. 5 sa slová orgánom verejného zdravotníctva nahrádzajú slovami orgánom tátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva (ïalej len orgán verejného zdravotníctva).

9. V § 13 ods. 4 sa za slová odsekov 1 a 2 vkladajú
slová a nedodraním podmienok pod¾a odseku 3.
10. V § 19 odsek 2 znie:
(2) Zamestnávate¾ má právo odstúpi od pracovnej
zmluvy, ak
a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deò
nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila
prekáka v práci,
b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí
zamestnávate¾a o prekáke v práci, ktorá mu bráni
nastúpi do práce v dohodnutý deò nástupu do práce, alebo
c) zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin..
11. § 19 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Odstúpi od pracovnej zmluvy pod¾a odseku 2
mono najneskôr do zaèatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí by písomné, inak je neplatné..
12. § 29a znie:
§ 29a
Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeni pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou
nesúhlasí, pracovný pomer sa povauje za skonèený
dohodou z dôvodov pod¾a § 63 ods. 1 písm. b) ku dòu
prevodu. Zamestnancovi pod¾a prvej vety patrí odstupné pod¾a § 76..
13. V § 33 ods. 2 sa slovo potou nahrádza slovami
potovým podnikom.
14. § 36 vrátane nadpisu znie:
§ 36
Zánik práva
K zániku práva preto, e sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch uvedených v § 63
ods. 4 a 5, § 68 ods. 2, § 69 ods. 3, § 75 ods. 3, § 77,
§ 193 ods. 2 a § 240 ods. 8. Ak sa právo uplatnilo po
uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihliadne na zánik
práva, aj keï to úèastník konania nenamietne..
15. V § 38 ods. 1 tvrtej vete a odseku 2 sa slovo potou nahrádza slovami potovým podnikom.
16. V § 38 ods. 4 sa slová pota vrátila nahrádzajú
slovami potový podnik vrátil.
17. § 38 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
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(5) Pri doruèovaní písomností potovým podnikom
musia by splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu..
18. V § 39 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak k dohode nedôjde
do 15 dní od predloenia návrhu, rozhodne prísluný
inpektorát práce pod¾a osobitného predpisu..
19. V § 41 ods. 6 písm. d) sa za slovami politickej príslunosti vypúa èiarka a slová odborovej príslunosti.
20. V § 43 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak
v pracovnej zmluve nie sú dohodnuté mzdové podmienky a úèinnos ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré
pracovná zmluva odkazuje, sa skonèila, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa povaujú za
mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve a
do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, najviac po
dobu 12 mesiacov..
21. V § 45 ods. 1 prvá veta znie: V pracovnej zmluve
mono dohodnú skúobnú dobu, ktorá je najviac tri
mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,
je najviac es mesiacov..
22. § 45 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) V kolektívnej zmluve mono odchylne od odseku
1 dohodnú maximálnu dåku skúobnej doby, ktorú je
moné dohodnú so zamestnancom v pracovnej zmluve, najviac es mesiacov a u vedúceho zamestnanca
v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, najviac devä mesiacov.
(6) V kolektívnej zmluve mono odchylne od odseku 2
dohodnú, e skúobná doba sa nepredluje o èas prekáok v práci na strane zamestnanca, a ïalie objektívne dôvody, o ktoré sa predluje skúobná doba vrátane
èasu prekáok v práci na strane zamestnávate¾a..
23. V § 47 ods. 2 sa za slová kolektívnou zmluvou
vkladá èiarka a slová s dohodou pod¾a § 233a.
24. V § 48 odsek 2 znie:
(2) Pracovný pomer na urèitú dobu mono dohodnú
najdlhie na tri roky. Pracovný pomer na urèitú dobu
mono predåi alebo opätovne dohodnú v rámci troch
rokov najviac trikrát..
25. V § 48 odsek 4 znie:
(4) Ïalie predåenie alebo opätovné dohodnutie
pracovného pomeru na urèitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky je moné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca poèas materskej dovolenky, rodièovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo
rodièovskú dovolenku, doèasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvo¾nený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej
funkcie,
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b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne
zvýi poèet zamestnancov na prechodný èas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania roèných období, kadý rok sa opakujú a nepresahujú
osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve..
26. V § 48 odsek 6 znie:
(6) Ïalie predåenie alebo opätovné dohodnutie
pracovného pomeru na urèitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky s vysokokolským uèite¾om alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je moné
aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy èinnosti vysokokolského uèite¾a alebo tvorivého
zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom..
27. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 49a
Delené pracovné miesto
(1) Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na
ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratí
pracovný èas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný èas
a pracovnú náplò pripadajúcu na toto pracovné miesto.
(2) Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratí pracovný èas na delené pracovné miesto zamestnávate¾ písomne oznámi zamestnancovi pracovné podmienky vzahujúce sa na
delené pracovné miesto.
(3) Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto musí by písomná, inak je neplatná. Jej
súèasou je písomné oznámenie pod¾a odseku 2.
(4) Ak sa zamestnanci, s ktorými zamestnávate¾ uzatvoril dohodu o zaradení na delené pracovné miesto,
nedohodnú na rozvrhnutí pracovného èasu alebo pracovnej náplne, urèí ich zamestnávate¾.
(5) Ak nastane prekáka v práci na strane zamestnanca na delenom pracovnom mieste, zamestnanci,
ktorí sa s ním delia o pracovné miesto, sú povinní ho zastúpi, ak tomu nebránia váne dôvody na ich strane.
Zamestnávate¾ je povinný informova zamestnanca bez
zbytoèného odkladu, ak vznikne potreba zastupovania
pod¾a prvej vety.
(6) Dohodu o zaradení na delené pracovné miesto
mono vypoveda v lehote jedného mesiaca odo dòa jej
doruèenia.
(7) Ak delené pracovné miesto zaniká, ale pracovná
náplò pripadajúca na toto pracovné miesto zostáva zachovaná, zamestnanec má právo na zaradenie v rozsahu celého pracovného èasu a pracovnej náplne, ktorá
pripadala na delené pracovné miesto, alebo ak sa o pracovné miesto delilo viac zamestnancov, v rozsahu ich
pomernej èasti..
28. V § 52 ods. 1 písm. a) sa za slová pracovného
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èasu vkladá èiarka a slová nepretritom dennom odpoèinku, nepretritom odpoèinku v týdni.
29. V § 52 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak sa zamestnanec
so zamestnávate¾om nedohodne inak..
30. V § 53 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Po úspenom vykonaní závereènej skúky alebo
maturitnej skúky alebo po úspenom skonèení túdia
(prípravy na povolanie) je zamestnávate¾, pre ktorého sa
iak pripravoval na povolanie, povinný uzatvori so iakom strednej odbornej koly alebo odborného uèilia
pracovnú zmluvu a umoni mu ïalí odborný rast;
skúobnú dobu v tomto prípade nemono dohodnú.
Dohodnutý druh práce musí zodpoveda kvalifikácii získanej v uèebnom odbore alebo v tudijnom odbore, ak
sa zamestnávate¾ so iakom nedohodne inak. Uzatvorenie pracovnej zmluvy môe zamestnávate¾ odmietnu,
ak nemá pre iaka vhodnú prácu, pretoe sa menia jeho
úlohy, pre zdravotnú nespôsobilos iaka, alebo ak iak
nesplnil poèas prípravy na povolanie podmienky úspenosti urèené zamestnávate¾om, ktoré zamestnávate¾
iakovi písomne oznámil pred zaèatím prípravy na povolanie. Pracovnú zmluvu môe zamestnávate¾ so iakom
uzatvori aj pred skonèením túdia (prípravy na povolanie) najskôr v deò, keï dovài 15 rokov veku.
(2) Zamestnávate¾, pre ktorého sa iak pripravuje na
povolanie, môe so iakom strednej odbornej koly alebo odborného uèilia uzatvori dohodu, v ktorej sa
iak zaviae, e po vykonaní závereènej skúky alebo
maturitnej skúky alebo po skonèení túdia (prípravy
na povolanie) zotrvá u zamestnávate¾a v pracovnom pomere po urèitú dobu, najviac tri roky, alebo uhradí zamestnávate¾ovi primerané náklady, ktoré zamestnávate¾ vynaloil na jeho prípravu na povolanie v uèebnom
odbore alebo v tudijnom odbore. Do obdobia zotrvania
v pracovnom pomere sa nezapoèítavajú obdobia uvedené v § 155 ods. 4. Dohoda sa môe uzatvori len pri
uzatváraní pracovnej zmluvy. Dohoda sa musí uzatvori písomne a so súhlasom zákonného zástupcu, inak je
neplatná.
(3) Ak zamestnancovi vznikne v èase, po ktorý sa zaviazal zotrva v pracovnom pomere u zamestnávate¾a,
pre ktorého sa pripravoval na povolanie, pracovnoprávny vzah alebo obdobný pracovný vzah k inému zamestnávate¾ovi, prechádza záväzok zamestnanca pod¾a
odseku 2 na nového zamestnávate¾a, ktorý je povinný
uhradi predchádzajúcemu zamestnávate¾ovi pomernú
èas primeraných nákladov na prípravu iaka na povolanie v uèebnom odbore alebo v tudijnom odbore, ak sa
nedohodnú inak. Zamestnanec je poèas trvania záväzku
pod¾a odseku 2 povinný oznámi zamestnávate¾ovi,
s ktorým uzatvoril dohodu pod¾a odseku 2, vznik pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného
vzahu k inému zamestnávate¾ovi.
(4) Uhrádzajú sa primerané náklady za celý èas prípravy iaka na povolanie v strednej odbornej kole alebo v odbornom uèiliti. Pomerná èas primeraných nákladov je èas, ktorá zodpovedá nesplnenému èasu
záväzku..
31. V § 55 ods. 2 písmeno b) znie:
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b) tehotná ena, matka do konca deviateho mesiaca po
pôrode a dojèiaca ena vykonáva prácu, ktorou sa
nesmú tieto eny zamestnáva alebo ktorá pod¾a lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo
materské poslanie,.
32. V § 55 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová tátnej
správy v oblasti.
33. V § 55 ods. 2 písmeno f) znie:
f) tehotná ena, matka do konca deviateho mesiaca po
pôrode a dojèiaca ena pracujúca v noci poiada
o preradenie na dennú prácu..
34. V § 58 ods. 5 druhej vete sa za slová musia by
vkladá slovo najmenej.
35. V § 58 ods. 6 písmeno a) znie:
a) pracovný èas, prestávky v práci, odpoèinok, práca
nadèas, pracovná pohotovos, práca v noci, dovolenka a sviatky,.
36. V § 58 ods. 6 písmeno f) znie:
f) ochrana tehotných ien, matiek do konca deviateho
mesiaca po pôrode, dojèiacich ien, ien a muov
starajúcich sa o deti a mladistvých,.
37. V § 58a ods. 2 písm. f) sa za slová musia by
vkladá slovo najmenej a vypúajú sa slová ak tento
zákon neustanovuje inak,.
38. V § 61 ods. 3 sa slovo troch nahrádza slovom
dvoch.
39. § 62 vrátane nadpisu znie:
§ 62
Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveï, pracovný pomer sa skonèí
uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je jeden mesiac, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná
výpoveï z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, e zamestnanec stratil
vzh¾adom na svoj zdravotný stav pod¾a lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilos vykonáva doterajiu prácu, je
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávate¾a ku dòu doruèenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako pä rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávate¾a ku dòu doruèenia výpovede trval najmenej pä rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná
výpoveï z iných dôvodov ako pod¾a odseku 3, je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávate¾a ku dòu doruèenia výpovede trval najmenej jeden
rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru pod¾a odsekov 3 a 4 sa zapoèítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na urèitú dobu u toho
istého zamestnávate¾a, ktoré na seba bezprostredne
nadväzujú.
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(6) Ak výpoveï dáva zamestnanec, ktorého pracovný
pomer u zamestnávate¾a ku dòu doruèenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.
(7) Výpovedná doba zaèína plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede a skonèí sa uplynutím posledného dòa prísluného
kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá poèas plynutia výpovednej doby u zamestnávate¾a, zamestnávate¾ má právo na peòanú náhradu v sume priemerného mesaèného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa
na tejto peòanej náhrade dohodli v pracovnej zmluve;
dohoda o peòanej náhrade musí by písomná, inak je
neplatná.
(9) V kolektívnej zmluve mono vymedzi okruh zamestnancov, s ktorými je moné v pracovnej zmluve dohodnú rozsah peòanej náhrady za nezotrvanie poèas
plynutia výpovednej doby u zamestnávate¾a odchylne,
ako je ustanovené v odseku 8, najviac vak v sume násobku výpovednej doby, poèas ktorej zamestnanec nezotrval u zamestnávate¾a, a sumy priemerného mesaèného zárobku zamestnanca..
40. V § 63 ods. 1 písm. b) sa slovo zvýi nahrádza
slovom zabezpeèi.
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alebo ak sa pracovný pomer skonèí iným spôsobom
z dôvodu, ktorý nespoèíva v osobe zamestnanca, poèas
30 dní
a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávate¾a, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100
zamestnancov,
b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového poètu
zamestnancov u zamestnávate¾a, ktorý zamestnáva
viac ako 100 a menej ako 300 zamestnancov,
c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávate¾a,
ktorý zamestnáva viac ako 300 zamestnancov..
49. V § 73 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
50. V § 73 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny môe lehotu pod¾a odseku 6 primerane skráti, o èom bezodkladne písomne informuje zamestnávate¾a..
51. V § 73 ods. 9 sa slová odsekov 1 a 9 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 8.
52. V § 73 ods. 10 sa slová odsekov 6 a 8 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 7.
53. § 74 sa vypúa.

41. V § 63 ods. 1 písm. b) sa za slovami technického
vybavenia èiarka nahrádza slovom alebo.

54. V § 75 ods. 1 posledná veta znie: Zamestnanec
má právo nahliadnu do osobného spisu a robi si
z neho výpisy, odpisy a fotokópie..

42. V § 63 ods. 1 písm. d) treom bode sa za slovo urèené vkladajú slová osobitným predpisom alebo.

55. V § 75 ods. 2 písm. f) sa slová § 76 ods. 6 nahrádzajú slovami § 76a.

43. V § 63 ods. 1 písm. d) tvrtom bode sa slovo iestich nahrádza slovom dvoch.
44. V § 63 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) V kolektívnej zmluve mono dohodnú podmienky realizácie povinnosti zamestnávate¾a pod¾a odseku
2 alebo vylúèenie plnenia tejto povinnosti..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
45. V § 63 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
46. V § 68 ods. 2 sa slová ods. 3 a 4 nahrádzajú slovami ods. 4 a 5.
47. V § 72 odsek 1 znie:
(1) V skúobnej dobe môe zamestnávate¾ a zamestnanec skonèi pracovný pomer písomne z akéhoko¾vek
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ïalej nie je ustanovené inak. Zamestnávate¾ môe skonèi pracovný
pomer v skúobnej dobe s tehotnou enou, matkou do
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacou enou
len písomne, vo výnimoèných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náleite písomne odôvodni, inak je neplatné..
48. V § 73 odsek 1 znie:
(1) O hromadné prepúanie ide, ak zamestnávate¾
alebo èas zamestnávate¾a rozviae pracovný pomer výpoveïou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b)

56. § 76 vrátane nadpisu znie:
§ 76
Odstupné
(1) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skonèí dohodou z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písmene b) alebo
z dôvodu, e zamestnanec stratil vzh¾adom na svoj
zdravotný stav pod¾a lekárskeho posudku dlhodobo
spôsobilos vykonáva doterajiu prácu. Zamestnancovi pod¾a prvej vety patrí odstupné najmenej v sume,
ktorá je násobkom jeho priemerného mesaèného zárobku a poètu mesiacov, poèas ktorých by trvala výpovedná doba pod¾a § 62.
(2) Ak bola zamestnancovi daná výpoveï z dôvodov
uvedených v odseku 1, zamestnanec má právo pred zaèatím plynutia výpovednej doby poiada zamestnávate¾a,
aby sa pracovný pomer skonèil dohodou. Tejto iadosti je
zamestnávate¾ povinný vyhovie. Zamestnancovi patrí
odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesaèného zárobku a poètu mesiacov, poèas
ktorých by trvala výpovedná doba pod¾a § 62.
(3) Ak sa zamestnávate¾ so zamestnancom dohodne,
e zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere len èas
výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná èas
odstupného.
(4) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávate¾ skonèí
pracovný pomer výpoveïou alebo dohodou z dôvodov,
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e zamestnanec nesmie vykonáva prácu pre pracovný
úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto
chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyiu
prípustnú expozíciu urèenú rozhodnutím prísluného
orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skonèení
pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desanásobku jeho priemerného mesaèného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, e zamestnanec svojím zavinením poruil právne predpisy alebo
ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne
a preukázate¾ne oboznámený a ich znalos a dodriavanie sa sústavne vyadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
a zamestnávate¾ nemohol pracovnému úrazu zabráni.
(5) Ak zamestnanec po skonèení pracovného pomeru
nastúpi opä k tomu istému zamestnávate¾ovi alebo
k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru
pred uplynutím èasu urèeného pod¾a poskytnutého odstupného, je povinný vráti odstupné alebo jeho pomernú èas, ak sa so zamestnávate¾om nedohodne inak.
Pomerná èas odstupného sa urèí pod¾a poètu dní od
opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia èasu vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.
(6) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri
organizaèných zmenách alebo racionalizaèných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzahov na iného zamestnávate¾a pod¾a
tohto zákona.
(7) Odstupné vypláca zamestnávate¾ po skonèení
pracovného pomeru v najbliom výplatnom termíne
urèenom u zamestnávate¾a na výplatu mzdy, ak sa zamestnávate¾ nedohodne so zamestnancom inak.
(8) Zamestnávate¾ môe poskytnú zamestnancovi
odstupné aj v iných prípadoch ako pod¾a odsekov 1
a 4..
57. Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 76a
Odchodné
(1) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesaèného zárobku pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na
a) invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos je viac ako 70 %,
b) predèasný starobný dôchodok alebo
c) starobný dôchodok.
(2) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi odchodné pod¾a odseku 1, ak zamestnanec poiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skonèením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho
skonèení.
(3) Zamestnávate¾ nie je povinný poskytnú odchodné pod¾a odseku 1, ak sa pracovný pomer skonèil pod¾a
§ 68 ods. 1..
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58. V § 79 odsek 2 znie:
(2) Ak celkový èas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnú náhrada mzdy, presahuje devä mesiacov,
patrí zamestnancovi náhrada mzdy za èas devä mesiacov..
59. § 81 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) písomne oznamova zamestnávate¾ovi bez zbytoèného odkladu vetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu
jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doruèovanie písomností, zdravotnej poisovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na úèet v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky, aj zmenu bankového
spojenia..
60. § 83 vrátane nadpisu znie:
§ 83
Výkon inej zárobkovej èinnosti
(1) Zamestnanec je povinný bez zbytoèného odkladu
písomne oznámi zamestnávate¾ovi, e chce popri pracovnom pomere u zamestnávate¾a vykonáva inú zárobkovú èinnos, ktorá by mohla ma k predmetu èinnosti zamestnávate¾a konkurenèný charakter.
(2) Zamestnávate¾ má právo od zamestnanca poadova, aby sa zdral výkonu zárobkovej èinnosti, ktorá má
k predmetu èinnosti zamestnávate¾a konkurenèný
charakter; toto právo môe zamestnávate¾ písomne
uplatni najneskôr do desiatich pracovných dní od
oznámenia pod¾a odseku 1. Zamestnanec je povinný
vyhovie poiadavke zamestnávate¾a pod¾a prvej vety
bez zbytoèného odkladu.
(3) Zamestnávate¾ môe poiadavku pod¾a odseku 2
písomne odvola.
(4) Odseky 1 a 3 sa nevzahujú na výkon vedeckej,
pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednáate¾skej, literárnej a umeleckej èinnosti..
61. Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 83a
Obmedzenie zárobkovej èinnosti po skonèení
pracovného pomeru
(1) Zamestnávate¾ a zamestnanec sa môu v pracovnej zmluve dohodnú, e zamestnanec po skonèení pracovného pomeru nebude po urèitú dobu, najdlhie jeden rok, vykonáva zárobkovú èinnos, ktorá má
k predmetu èinnosti zamestnávate¾a konkurenèný
charakter.
(2) Zamestnávate¾ môe so zamestnancom dohodnú
obmedzenie zárobkovej èinnosti po skonèení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má monos nadobudnú informácie
alebo znalosti, ktoré nie sú bene dostupné a ich vyuitie by mohlo privodi zamestnávate¾ovi podstatnú
ujmu.
(3) Ak obmedzenie zárobkovej èinnosti dohodnuté
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v pracovnej zmluve je väèie, ako to vyaduje potrebná
miera ochrany zamestnávate¾a, môe súd záväzok zamestnanca pod¾a odseku 1 obmedzi alebo zrui.

covného èasu súhlasí. Priemerný týdenný pracovný
èas zamestnanca pod¾a prvej vety vrátane práce nadèas nesmie presiahnu 56 hodín..

(4) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi primeranú peòanú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesaèného zárobku zamestnanca za kadý mesiac plnenia záväzku pod¾a odseku 1. Peòaná náhrada
je splatná vo výplatnom termíne urèenom u zamestnávate¾a na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesaèné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

64. § 85a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zamestnanec má právo odvola súhlas pod¾a odseku 1; odvolanie súhlasu je úèinné uplynutím jedného mesiaca od jeho doruèenia zamestnávate¾ovi..

(5) Zamestnanec a zamestnávate¾ sa môu v pracovnej zmluve dohodnú na primeranej peòanej náhrade,
ktorú je zamestnanec povinný zaplati, ak poruí záväzok pod¾a odseku 1. Suma peòanej náhrady nesmie
presiahnu celkovú sumu peòanej náhrady zamestnávate¾a dohodnutej pod¾a odseku 4. Suma peòanej
náhrady sa primerane zníi, ak zamestnanec splnil svoj
záväzok sèasti. Zaplatením peòanej náhrady záväzok
zamestnanca pod¾a odseku 1 zanikne.

§ 87a

(6) Zamestnávate¾ môe od záväzku pod¾a odseku 1
odstúpi len poèas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doruèené druhej zmluvnej strane, najneskôr
vak posledným dòom trvania pracovného pomeru.
(7) Zamestnanec môe záväzok pod¾a odseku 1 vypoveda, ak mu zamestnávate¾ nevyplatil peòanú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká
dòom, v ktorom bola výpoveï doruèená druhej zmluvnej strane.
(8) Záväzok pod¾a odsekov 1, 4 a 5 musí by súèasou
pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody pod¾a odseku 6 a výpoveï pod¾a odseku 7 musia
by písomné, inak sú neplatné.
(9) V kolektívnej zmluve je moné vymedzi okruh zamestnancov, s ktorými mono dohodnú obmedzenie
zárobkovej èinnosti po skonèení pracovného pomeru,
dobu trvania obmedzenia zárobkovej èinnosti po skonèení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej
peòanej náhrady pod¾a odseku 4 a obmedzenie najvyej sumy peòanej náhrady pod¾a odseku 5..
62. V § 85 odsek 6 znie:
(6) Pracovný èas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracovných
procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo
ktorý vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so
zdrojom ionizujúceho iarenia okrem kontrolovaného
pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33 a 1/2 hodiny
týdenne..
63. V § 85a odsek 1 znie:
(1) Priemerný týdenný pracovný èas zamestnanca
vrátane práce nadèas môe prekroèi 48 hodín za obdobie tyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade,
ak ide o zdravotníckeho zamestnanca pod¾a osobitného
predpisu alebo o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca, ktorý
je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, ak zamestnanec s takým rozsahom pra-

65. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Konto pracovného èasu
(1) Konto pracovného èasu je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného èasu, ktorý zamestnávate¾
môe zavies len po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného èasu musí
by písomná. Dohodu nemono nahradi rozhodnutím
zamestnávate¾a. Na zavedenie konta pracovného èasu
u zamestnanca uvedeného v § 87 ods. 3 sa vyaduje aj
dohoda s týmto zamestnancom.
(2) Pri uplatòovaní konta pracovného èasu môe zamestnávate¾ rozvrhnú pracovný èas tak, e v prípade
väèej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týdenný pracovný èas
a v prípade menej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týdenný pracovný èas alebo prácu nebude vykonáva vôbec. Priemerný týdenný pracovný èas nesmie v dobe najviac 12
mesiacov po sebe nasledujúcich presiahnu ustanovený
týdenný pracovný èas.
(3) Pri uplatòovaní konta pracovného èasu je zamestnávate¾ povinný vies úèet pracovného èasu, úèet vyplatenej mzdy a rozdielový úèet. Na úète pracovného
èasu zamestnávate¾ eviduje skutoène odpracovaný èas
zamestnanca v jednotlivých dòoch a týdòoch. Na úète
vyplatenej mzdy zamestnávate¾ eviduje skutoène vyplatenú mzdu za dobu pod¾a § 129. Na rozdielovom úète zamestnávate¾ eviduje rozdiel medzi ustanoveným
týdenným pracovným èasom a skutoène odpracovaným èasom zamestnanca a rozdiel medzi skutoène vyplatenou mzdou a mzdou, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutoène odpracovaný èas.
(4) Zamestnávate¾ je povinný vyplati zamestnancovi
mzdu, ktorá zodpovedá ustanovenému týdennému
pracovnému èasu zamestnanca. Ak bola do skonèenia
pracovného pomeru vyplatená niia mzda, ako by zamestnancovi patrila pod¾a úètu pracovného èasu, zamestnávate¾ je povinný zamestnancovi zvynú èas
mzdy doplati; § 129 ods. 3 sa pouije primerane.
(5) Ak sa pracovný pomer skonèil a zamestnanec neodpracoval celý rozsah pracovného èasu, ktorý pripadá
na dobu, v ktorej sa konto pracovného èasu uplatòuje,
zamestnávate¾ môe uplatni na súde právo na vrátenie
vyplatenej mzdy, len ak sa pracovný pomer so zamestnancom skonèil pod¾a § 63 ods. 1 písm. d) a e) a § 68
ods. 1; toto právo sa môe uplatni najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dòa, keï sa pracovný pomer skonèil.
(6) Za výkon práce v príslunom týdni sa povauje

Strana 2048

Zbierka zákonov è. 257/2011

èas, ktorý zodpovedá ustanovenému týdennému pracovnému èasu zamestnanca.
(7) Práca nadèas pri uplatnení konta pracovného èasu je práca vykonávaná nad ustanovený týdenný pracovný èas a mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného èasu.
(8) Ak sa konto pracovného èasu uplatòuje u zamestnanca s kratím pracovným èasom, vychádza sa z kratieho pracovného èasu..
66. § 88 a 89 vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
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covný èas tak, aby zamestnanec mal raz za dva týdne
24 hodín nepretritého odpoèinku v týdni, ktorý by
mal pripadnú na nede¾u s tým, e zamestnávate¾ je povinný dodatoène poskytnú zamestnancovi náhradný
nepretritý odpoèinok v týdni do tyroch mesiacov odo
dòa, keï mal by poskytnutý nepretritý odpoèinok
v týdni..
71. V § 95 sa na konci pripájajú tieto slová: ranná
zmena.

§ 88

72. V § 96 ods. 3 a 5 sa slová minimálneho mzdového
nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v eurách za hodinu
pre prvý stupeò nároènosti práce nahrádzajú slovami
minimálnej mzdy v eurách za hodinu pod¾a osobitného predpisu.

(1) Pruný pracovný èas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného èasu, ktorý zamestnávate¾ môe zavies po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

73. § 96 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) V kolektívnej zmluve mono dohodnú obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú mono so zamestnancom dohodnú pod¾a odseku 7..

(2) Základný pracovný èas je èasový úsek, v ktorom je
zamestnanec povinný by na pracovisku.

74. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Pruný pracovný èas

(3) Volite¾ný pracovný èas je èasový úsek, v ktorom je
zamestnanec povinný by na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový èas.
(4) Prevádzkový èas je celkový pracovný èas, ktorý je
zamestnanec povinný odpracova v prunom pracovnom období urèenom zamestnávate¾om.
(5) Pruné pracovné obdobie sa uplatní ako pracovný
deò, pracovný týdeò, tvortýdòové pracovné obdobie
alebo iné pracovné obdobie.
(6) Dåka pracovnej zmeny pri uplatnení pruného
pracovného èasu môe by najviac 12 hodín.
§ 89
Pruný pracovný èas sa neuplatní, ak zamestnávate¾
vyle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávate¾
na tento úèel urèí pevný zaèiatok a koniec pracovnej
zmeny..
67. V § 90 ods. 2 druhej vete sa za slovom zmien vypúa èiarka a slová najviac po dobu jednej hodiny.
68. V § 90 ods. 8 tvrtá veta znie: Ak sa zamestnávate¾ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávate¾ nemôe rozvrhnú pracovný èas tak, aby
zamestnanec pracoval v noèných zmenách dva týdne
po sebe nasledujúcich okrem prípadu, ak povaha práce
alebo podmienky prevádzky neumoòujú rozvrhnú
pracovný èas inak..
69. V § 92 ods. 2 sa za slová turnusovej práci, vkladajú slová pri naliehavých po¾nohospodárskych prácach,.
70. § 93 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumoòujú rozvrhnú pracovný èas pod¾a odsekov 1 a 3,
zamestnávate¾ môe zamestnancovi stariemu ako 18
rokov po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo
ak u zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnú pra-

§ 96a
Pracovná pohotovos pri prunom pracovnom èase
Pri uplatòovaní pruného pracovného èasu sa pracovná pohotovos na pracovisku pod¾a § 96 ods. 2 povauje za základný pracovný èas..
75. V § 97 odsek 3 znie:
(3) Práca nadèas pri prunom pracovnom èase je
práca vykonávaná zamestnancom na základe príkazu
zamestnávate¾a alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového èasu v urèenom prunom pracovnom období..
76. V § 97 odsek 10 znie:
(10) Zamestnanec môe v kalendárnom roku vykona prácu nadèas najviac v rozsahu 400 hodín. Vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu a vedúci
zamestnanec, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti
tohto vedúceho zamestnanca, môe vykona prácu
nadèas najviac v rozsahu 550 hodín v kalendárnom
roku, ak súhlasil s rozsahom pracovného èasu pod¾a
§ 85a ods. 1..
77. § 97 sa dopåòa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
(12) V kolektívnej zmluve mono odchylne od odseku 7 dohodnú rozsah práce nadèas, ktorú mono zamestnancovi nariadi v kalendárnom roku, najviac
v rozsahu 250 hodín. V kolektívnej zmluve mono odchylne od odseku 10 dohodnú maximálny rozsah práce nadèas, ktorý zamestnávate¾ môe dohodnú so zamestnancom v pracovnom pomere na kratí pracovný
èas; priemerný týdenný pracovný èas zamestnanca
vrátane práce nadèas nesmie prekroèi 48 hodín týdenne.
(13) Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke
povolanie pod¾a osobitného predpisu a ktorý dovàil
vek 50 rokov, nemono nariadi prácu nadèas. Práca
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nadèas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom..

d) dôleitých osobných prekáok v práci pod¾a § 141
ods. 1 a ods. 3 písm. c)..

78. V § 98 ods. 1 sa slová 6. hodinou nahrádzajú
slovami 5. hodinou.

85. V § 109 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie
doèasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za
ktoré zamestnávate¾ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky pod¾a § 166
ods. 1..

79. V § 98 ods. 2 písm. b) sa vypúa slovo ktorý.
80. V § 98 ods. 3 písmeno d) znie:
d) ak o to poiada tehotná ena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiaca ena..
81. § 98 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Predpokladom výkonu noènej práce zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie sestra
a pôrodná asistentka pod¾a osobitného predpisu a ktorý dovàil vek 50 rokov, je súhlas tohto zamestnanca
s výkonom práce v noci..
82. § 103 vrátane nadpisu znie:
§ 103
Základná výmera dovolenky
(1) Základná výmera dovolenky je najmenej tyri
týdne.
(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca prísluného kalendárneho roka dovài 33 rokov veku, je najmenej pä týdòov.
(3) Dovolenka riadite¾a koly, riadite¾a kolského
výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riadite¾a peciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, uèite¾a,
pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy
a vychovávate¾a je najmenej osem týdòov v kalendárnom roku..
83. Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 104a
Dovolenka pri prunom pracovnom èase
Ak dovolenku èerpá zamestnanec s pruným pracovným èasom, povauje sa za deò dovolenky èas zodpovedajúci priemernej dåke pracovného èasu pripadajúceho na jeden deò, ktorý vyplýva z ustanoveného
týdenného pracovného èasu zamestnanca, prièom sa
zamestnanec posudzuje akoby pracoval pä dní v týdni..
84. V § 109 odsek 1 znie:
(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoò 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa
dovolenka poskytuje, môe zamestnávate¾ kráti dovolenku za prvých 100 zamekaných pracovných dní
o jednu dvanástinu a za kadých ïalích 21 zamekaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak
v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu
a) výkonu mimoriadnej sluby v období krízovej situácie alebo alternatívnej sluby v èase vojny a vojnového stavu,
b) èerpania rodièovskej dovolenky pod¾a § 166 ods. 2,
c) dlhodobého uvo¾nenia na výkon verejnej funkcie
a na výkon odborovej funkcie pod¾a § 136 ods. 2,

Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
86. V § 109 ods. 6 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3.
87. V § 111 odsek 2 znie:
(2) Zamestnávate¾ môe po dohode so zástupcami
zamestnancov urèi hromadné èerpanie dovolenky, ak
je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov..
88. V § 111 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Hromadné èerpanie dovolenky pod¾a odseku 2
nesmie by urèené na viac ako dva týdne, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o váne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej es
mesiacov vopred, môe by hromadné èerpanie dovolenky urèené na tri týdne.
(4) Hromadné èerpanie dovolenky pod¾a odseku 2
v umeleckých súboroch z povolania nesmie by urèené
na viac ako tyri týdne. V divadle a v inej umeleckej
ustanovizni, ktorej predmetom èinnosti je interpretovanie hudobného diela, mono urèi hromadné èerpanie dovolenky v celej výmere..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.
89. V § 112 ods. 2 a § 114 sa za slová uznaný za
vkladá slovo doèasne.
90. § 113 znie:
§ 113
(1) Zamestnávate¾ môe urèi zamestnancovi èerpanie dovolenky, aj keï dosia¾ nesplnil podmienky na
vznik nároku na dovolenku, ak mono predpoklada, e
zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku èerpá, alebo do skonèenia pracovného pomeru.
(2) Ak si zamestnanec nemôe vyèerpa dovolenku
v kalendárnom roku preto, e zamestnávate¾ neurèí jej
èerpanie, alebo pre prekáky v práci na strane zamestnanca, zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skonèila najneskôr do
konca nasledujúceho kalendárneho roka.
(3) Ak si zamestnankyòa (zamestnanec) nemôe vyèerpa dovolenku pre èerpanie materskej dovolenky
alebo rodièovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyèerpanú dovolenku jej (mu)
zamestnávate¾ poskytne po skonèení materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky.
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(4) Ak si zamestnanec nemôe vyèerpa dovolenku,
pretoe bol uznaný za doèasne pracovne neschopného
pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho
kalendárneho roka, nevyèerpanú dovolenku mu zamestnávate¾ poskytne po skonèení doèasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca.
(5) Ak si zamestnanec nemôe vyèerpa dovolenku,
pretoe bol dlhodobo uvo¾nený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, nevyèerpanú dovolenku
mu zamestnávate¾ poskytne po skonèení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej funkcie..
91. V § 118 ods. 2 druhá veta znie: Za mzdu sa nepovauje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na
doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na ivotné
poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov
(akcií) alebo obligácií, daòový bonus, náhrada príjmu
pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú
pohotovos, peòaná náhrada pod¾a § 83a ods. 4 a iné
plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním pod¾a tohto zákona, osobitných predpisov,
kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá
charakter mzdy..
92. § 121 vrátane nadpisu znie:
§ 121
Mzda za prácu nadèas
(1) Za prácu nadèas patrí zamestnancovi dosiahnutá
mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 %
jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadèas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
35 % jeho priemerného zárobku.
(2) Zamestnávate¾ môe v kolektívnej zmluve dohodnú okruh zamestnancov, s ktorými je moné dohodnú, e vo výke mzdy bude zoh¾adnená prípadná práca
nadèas, najviac vak v úhrne 150 hodín v kalendárnom
roku. Zamestnávate¾, ktorý nemá v kolektívnej zmluve
dohodnutý okruh zamestnancov pod¾a prvej vety, môe
písomne dohodnú s vedúcim zamestnancom v priamej
riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu alebo èlena
tatutárneho orgánu alebo s vedúcim zamestnancom,
ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho
zamestnanca, so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepèné, systémové, tvorivé, metodické alebo obchodné
èinnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zloité procesy alebo rozsiahle súbory ve¾mi zloitých zariadení,
e vo výke mzdy bude zoh¾adnená prípadná práca
nadèas, najviac vak v úhrne 150 hodín v kalendárnom
roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadèas nepatrí mzda vrátane mzdového zvýhodnenia za
prácu nadèas pod¾a odseku 1 a nemôe za túto dobu
èerpa náhradné vo¾no.
(3) Zamestnávate¾ môe so zamestnancom dohodnú
èerpanie náhradného vo¾na za prácu nadèas. Zamestnancovi patrí náhradné vo¾no v rozsahu, v ktorom prá-
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ca nadèas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové
zvýhodnenie pod¾a odseku 1 nepatrí.
(4) Náhradné vo¾no zamestnávate¾ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávate¾ so
zamestnancom nedohodnú na termíne èerpania náhradného vo¾na za prácu nadèas, zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi náhradné vo¾no najneskôr do uplynutia dvanástich kalendárnych mesiacov
nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadèas
vykonaná.
(5) Ak zamestnávate¾ neposkytne zamestnancovi náhradné vo¾no v termíne pod¾a odseku 4, zamestnancovi
patrí mzdové zvýhodnenie pod¾a odseku 1..
93. V § 123 ods. 1 sa slová minimálneho mzdového
nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v eurách za hodinu
pre prvý stupeò nahrádzajú slovami minimálnej
mzdy v eurách za hodinu pod¾a osobitného predpisu.
94. V § 124 ods. 3 sa slová minimálneho mzdového
nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v eurách za hodinu
pre prvý stupeò nároènosti práce nahrádzajú slovami
minimálnej mzdy v eurách za hodinu pod¾a osobitného predpisu.
95. V § 125 ods. 3 a 6 sa vypúajú slová tátnej
správy v oblasti.
96. V § 125 ods. 5 sa slová v orgáne tátnej správy
v oblasti verejného zdravotníctva nahrádzajú slovami
u orgánu verejného zdravotníctva.
97. V § 130 ods. 5 prvá veta znie: Pri vyúètovaní
mzdy je zamestnávate¾ povinný zamestnancovi vyda
doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zlokách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných
v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrákach zo
mzdy a o celkovej cene práce..
98. V § 130 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Doklad pod¾a prvej vety sa poskytne
v písomnej forme, ak sa zamestnávate¾ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými
prostriedkami..
99. V § 131 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová a peòaného príspevku za opatrovanie.
100. V § 131 ods. 2 písm. h) sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami ods. 5.
101. § 132 znie:
§ 132
Ustanovenia § 129 a 131 sa vzahujú rovnako na
vetky zloky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávate¾om, ak ide o ich splatnos, výplatu a vykonávanie zráok..
102. V § 133 odsek 3 znie:
(3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce
nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávate¾
zavádza normy a ich zmeny vykonáva po prerokovaní
so zástupcami zamestnancov..
103. V § 134 ods. 11 sa slová v kolektívnej zmluve
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alebo v pracovnej zmluve nahrádzajú slovami so zástupcami zamestnancov.
104. V § 140 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi, ktorý
vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a osobitného
predpisu, pracovné vo¾no pä dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy
v sume jeho priemerného zárobku..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
105. V § 141 ods. 1 prvej vete sa za slová èas jeho
vkladá slovo doèasnej.
106. V § 141 ods. 2 písmeno b) znie:
b) narodenie dieaa zamestnancovi; pracovné vo¾no
s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas na prevoz matky dieaa do zdravotníckeho zariadenia a spä,.
107. V § 141 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Zamestnávate¾ môe poskytnú zamestnancovi
a) ïalie pracovné vo¾no z dôvodov pod¾a odseku 2
s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
b) pracovné vo¾no z iných dôvodov ako pod¾a odseku 2
s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
c) pracovné vo¾no na iados zamestnanca s náhradou
mzdy alebo bez náhrady mzdy,
d) pracovné vo¾no s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.
(4) Za jeden deò sa povauje èas zodpovedajúci dåke
pracovného èasu, ktorý mal zamestnanec na základe
rozvrhnutia ustanoveného týdenného pracovného
èasu v tento deò odpracova..
108. V § 141 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5
a 6, ktoré znejú:
(5) Pri prekáke v práci pod¾a odseku 2 písm. a) a c)
sa za jeden deò povauje èas zodpovedajúci priemernej
dåke pracovného èasu pripadajúceho na jeden deò,
ktorý vyplýva z ustanoveného týdenného pracovného
èasu zamestnanca, prièom sa zamestnanec posudzuje
akoby pracoval pä dní v týdni.
(6) Zamestnávate¾ môe urèi, e ak pracovný pomer
zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka,
pracovné vo¾no s náhradou mzdy z dôvodov uvedených
v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode
sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku
za kalendárny rok za kadú zaèatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok
pod¾a prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni
nahor..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
109. § 141a vrátane nadpisu znie:
§ 141a
Doèasné preruenie výkonu práce
(1) Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závaného poruenia pracovnej disciplíny a jeho ïalí výkon
práce by ohrozoval dôleitý záujem zamestnávate¾a,
môe zamestnávate¾ po prerokovaní so zástupcami za-
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mestnancov zamestnancovi doèasne, najdlhie na jeden mesiac, prerui jeho výkon práce. V kolektívnej
zmluve mono odchylne od prvej vety dohodnú predåenie doby, poèas ktorej môe zamestnávate¾ doèasne
prerui výkon práce zamestnanca a monos zamestnávate¾a doèasne prerui výkon práce zamestnanca aj
pri menej závanom poruení pracovnej disciplíny.
(2) Zamestnancovi patrí po dobu doèasného preruenia výkonu práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak ide o dôvodné podozrenie zo závaného poruenia pracovnej disciplíny, zamestnancovi patrí
po dobu doèasného preruenia výkonu práce náhrada
mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku;
ak sa závané poruenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výky jeho priemerného zárobku..
110. Za § 142 sa vkladá § 142a, ktorý znie:
§ 142a
(1) Ak zamestnanec nemôe z ványch prevádzkových dôvodov vykonáva prácu, môe zamestnávate¾ po
prerokovaní so zástupcami zamestnancov poskytnú
zamestnancovi pracovné vo¾no, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej v sume základnej zloky mzdy
pod¾a § 119 ods. 3.
(2) Èas pracovného vo¾na poskytnutého zamestnancovi pod¾a odseku 1 sa posudzuje ako výkon práce.
(3) Ak pominie prekáka v práci na strane zamestnávate¾a pod¾a odseku 1, zamestnanec je povinný dodatoène odpracova pracovné vo¾no, za ktoré sa mu poskytla mzda pod¾a odseku 1, ak sa zamestnávate¾ so
zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom nedohodne na priaznivejej úprave pre zamestnanca.
(4) Èas odpracovania pracovného vo¾na poskytnutého pod¾a odseku 1 sa neposudzuje ako výkon práce.
(5) Ak sa èas poskytnutého pracovného vo¾na pod¾a
odseku 1 odpracúva prácou vykonávanou nad urèený
týdenný pracovný èas, nejde o prácu nadèas.
(6) Za prácu pod¾a odseku 3 zamestnancovi nepatrí
mzda poskytnutá v rozsahu pod¾a odseku 1.
(7) Obdobie, v ktorom je zamestnanec povinný odpracova pracovné vo¾no, za ktoré sa mu poskytla mzda
pod¾a odseku 1, je najviac 12 mesiacov odo dòa, keï sa
pracovné vo¾no poskytlo.
(8) Ak zamestnanec neodpracuje pracovné vo¾no poskytnuté pod¾a odseku 1, pretoe sa pracovný pomer
skonèil pod¾a § 63 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), § 67
alebo § 68 ods. 1, zamestnávate¾ má právo na vrátenie
mzdy poskytnutej pod¾a odseku 1, ktorá zodpovedá nesplnenému záväzku pod¾a odseku 3. Toto právo môe
zamestnávate¾ uplatni na súde najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dòa, keï pracovný pomer skonèil.
(9) Zamestnávate¾ je povinný vies evidenciu pracovného vo¾na poskytnutého pod¾a odseku 1 a evidenciu
pracovného èasu, v ktorom si zamestnanec nadpracúva pracovné vo¾no poskytnuté pod¾a odseku 1 tak, aby
bol zaznamenaný zaèiatok a koniec èasového úseku,
v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

Strana 2052

Zbierka zákonov è. 257/2011

(10) Na úèely zisovania priemerného zárobku pod¾a
§ 134 ods. 1 sa do zúètovanej mzdy nezahàòa mzda vyplatená zamestnancovi pod¾a odseku 1; do poètu odpracovaných hodín sa nezahàòa èas, poèas ktorého zamestnanec vykonáva prácu pod¾a odseku 3..
111. V § 143 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Prekáky v práci na strane zamestnávate¾a sa posudzujú ako výkon práce najviac v rozsahu prevádzkového èasu v urèenom prunom pracovnom období.
(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené
prekáky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý
prevádzkový èas urèeného pruného pracovného obdobia, pretoe mu v tom bránila prekáka v práci na jeho
strane, je povinný bez zbytoèného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú èas pracovného èasu odpracova v pracovných dòoch, ak sa so zamestnávate¾om nedohodol inak. Odpracovanie je moné len vo
volite¾nom pracovnom èase, ak sa nedohodla iná doba,
a odpracovanie nie je prácou nadèas..
112. § 144 vrátane nadpisu znie:
§ 144
Spoloèné ustanovenia o prekákach v práci
(1) Ak je prekáka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný vèas poiada zamestnávate¾a o poskytnutie pracovného vo¾na. Inak je zamestnanec povinný
upovedomi zamestnávate¾a o prekáke v práci a o jej
predpokladanom trvaní bez zbytoèného odkladu.
(2) Prekáku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávate¾ovi preukáza. Prísluné zariadenie je povinné potvrdi mu doklad o existencii prekáky
v práci a o jej trvaní.
(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné vo¾no bez
náhrady mzdy, zamestnávate¾ je povinný mu umoni
odpracovanie zamekaného èasu, ak tomu nebránia
váne prevádzkové dôvody..
113. Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 144a
Výkon práce
(1) Ako výkon práce sa posudzuje aj doba,
a) keï zamestnanec nepracuje pre prekáky v práci, ak
tento zákon neustanovuje inak,
b) pracovného vo¾na, ktoré si zamestnanec odpracuje
neskôr,
c) náhradného vo¾na za prácu nadèas, za prácu vo
sviatok alebo za èas neaktívnej èasti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
d) poèas ktorej si zamestnanec odpracúva prekáku
v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných
vplyvov,
e) dovolenky,
f) poèas ktorej zamestnanec nepracuje preto, e je
sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za
ktorý sa mu jeho mesaèná mzda nekráti,
g) ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej
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príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.
(2) Ako výkon práce sa neposudzuje doba
a) výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné
vo¾no,
b) práce nadèas, práce vo sviatok, neaktívnej èasti pracovnej pohotovosti na pracovisku, ak sa za òu poskytne náhradne vo¾no,
c) prekáky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
d) pracovného vo¾na poskytnutého na iados zamestnanca pod¾a § 141 ods. 3 písm. c),
e) výkonu mimoriadnej sluby v období krízovej situácie alebo alternatívnej sluby v èase vojny a vojnového stavu,
f) neospravedlneného zamekania pracovnej zmeny
alebo jej èasti,
g) na ktorú zamestnávate¾ uvo¾ní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie alebo odborovej
funkcie pod¾a § 136 ods. 2.
(3) Ako výkon práce sa na úèely dovolenky okrem dôb
pod¾a odseku 2 neposudzuje ani doba
a) doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre
chorobu alebo úraz okrem doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré
zamestnávate¾ zodpovedá,
b) rodièovskej dovolenky pod¾a § 166 ods. 2,
c) nariadenej karantény (karanténneho opatrenia),
d) oetrovania chorého èlena rodiny,
e) starostlivosti o diea mladie ako desa rokov, ktoré
nemôe by z ványch dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo koly, v ktorých
starostlivosti diea inak je, alebo ak osoba, ktorá sa
inak stará o diea, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyetreniu alebo oetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo moné zabezpeèi mimo
pracovného èasu zamestnanca.
(4) Na zistenie, èi sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je
zamestnaný po urèený týdenný pracovný èas, akoby
v kalendárnom týdni pracoval pä pracovných dní, aj
keï jeho pracovný èas nie je rozvrhnutý na vetky pracovné dni v týdni. To platí aj na zistenie poètu dní na
úèely krátenia dovolenky okrem neospravedlnenej neprítomnosti v práci.
(5) Odseky 1 a 3 sa neuplatnia pri posudzovaní nároku na mzdu (odmenu) za vykonanú prácu.
(6) O tom, èi ide o neospravedlnené zamekanie práce, rozhoduje zamestnávate¾ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov..
114. V § 149 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) V drustve, kde je súèasou èlenstva aj pracovnoprávny vzah èlena k drustvu, zabezpeèuje výkon
kontroly nad stavom bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci pod¾a odsekov 1 a 3 vo vzahu k týmto èlenom
drustva osobitný orgán drustva volený èlenskou
schôdzou..
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Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
115. V § 150 ods. 2 sa slovo sanos nahrádza slovom podnet.
116. Nadpis siedmej èasti znie: Sociálna politika zamestnávate¾a.
117. V § 151 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Zamestnávate¾ môe po dohode so zástupcami zamestnancov vymedzi podmienky, za ktorých bude zodpoveda aj za úschovu motorových vozidiel..
118. V § 152 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Pri zabezpeèovaní stravovania zamestnancov
prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorá má oprávnenie sprostredkova stravovacie sluby prostredníctvom stravovacích poukáok, je výka
poplatku za sprostredkované stravovacie sluby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukáke..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
119. V § 152 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 6.
120. V § 155 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
121. V § 155 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
a) výkonu mimoriadnej sluby v období krízovej situácie alebo alternatívnej sluby v èase vojny a vojnového stavu,
b) materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky pod¾a
§ 166,.
122. V § 155 odsek 5 znie:
(5) Zamestnávate¾ môe so zamestnancom uzatvori
dohodu pod¾a odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie,
ak predpokladané náklady dosahujú aspoò 1700 eur.
V týchto prípadoch nemono zamestnancovi uloi povinnos prehlbova si kvalifikáciu..
123. V § 155 ods. 6 písm. c) sa vypúajú slová alebo
rozhodnutia orgánu tátnej zdravotníckej správy, alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpeèenia.
124. V § 156 sa vypúajú slová èiastoènej invalidite,.
125. V § 164 ods. 2 sa slovo jej nahrádza slovom
ich.
126. § 166 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zamestnávate¾ sa môe so zamestnancom dohodnú, e rodièovskú dovolenku pod¾a odseku 2 mono poskytnú najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài
pä rokov veku, a ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú starostlivos, najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài osem
rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období pod¾a odseku 2 neèerpala..
127. § 169 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zamestnávate¾ sa môe so zamestnancom dohodnú, e ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú starostli-
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vos, rodièovskú dovolenku mono poskytnú najdlhie do dòa, v ktorom diea dovài osem rokov veku, a to
najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období
pod¾a odseku 2 tretej vety neèerpala..
128. § 176 vrátane nadpisu znie:
§ 176
Lekárska preventívna prehliadka vo vzahu k práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi posúdenie
zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov
lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci
mladistvého zamestnanca
a) pred preradením mladistvého zamestnanca na inú
prácu,
b) pravidelne, pod¾a potreby najmenej raz za rok, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Mladistvý zamestnanec je povinný podrobi sa urèeným lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzahu k práci.
(3) Pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi sa zamestnávate¾ riadi aj lekárskymi posudkami..
129. § 185 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zamestnávate¾ môe po dohode so zástupcami
zamestnancov vymedzi okruh zamestnancov, s ktorými môe dohodnú povinnos, aby si dali poisti predmet, ktorý im zamestnávate¾ zveril pod¾a odseku 1, pre
prípad straty a znièenia..
130. V § 191 ods. 4 sa slová 33,19 eura nahrádzajú
slovami 50 eur.
131. V § 193 ods. 2 sa slovo Nárok nahrádza slovom
Právo.
132. V § 220 ods. 1 sa slová pracovného pomeru nahrádzajú slovami pracovnoprávneho vzahu.
133. V § 223 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a iestej èasti.
134. V § 224 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) písomne oznamova zamestnávate¾ovi bez zbytoèného odkladu vetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu, adresy pre doruèovanie
písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na úèet v banke alebo poboèke zahraniènej banky, aj zmenu bankového spojenia..
135. V § 224 ods. 3 sa slová niektorých prác pre
eny nahrádzajú slovami prác a pracovísk pre tehotné eny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojèiace eny.
136. V § 226 ods. 1 sa vypúa slovo predpokladaný
a slovo predpokladaného.
137. V § 226 ods. 2 sa vypúa slovo predpokladaný.
138. V § 228 ods. 2 sa na konci tretej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to ne-
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platí, ak sa dohoda uzatvára v období od skonèenia túdia na strednej kole alebo od skonèenia letného
semestra na vysokej kole najneskôr do konca októbra
toho istého kalendárneho roka..
139. V § 229 odsek 7 znie:
(7) Ak u zamestnávate¾a pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí odborovej
organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, kontrolu
plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
kontrolnú èinnos pod¾a § 149 a na informácie a zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie,
prerokovanie, informácie a kontrolnú èinnos..
140. V § 230 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Odborová organizácia, ktorá zaène pôsobi u zamestnávate¾a a chce u neho zastupova vetkých zamestnancov, musí preukáza, e najmenej 30 % zamestnancov zamestnávate¾a je odborovo organizovaných
v tejto odborovej organizácii, ak o to zamestnávate¾ poiada do 30 dní odo dòa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávate¾a o zaèatí svojho pôsobenia pod¾a odseku 1. Ak u zamestnávate¾a pôsobia
dve odborové organizácie alebo viac odborových organizácií, môu podmienku pod¾a prvej vety preukáza aj
spoloène..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
141. § 231 znie:
§ 231
(1) Odborový orgán uzatvára so zamestnávate¾om kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky
vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzahy medzi zamestnávate¾mi a zamestnancami, vzahy medzi zamestnávate¾mi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými
organizáciami zamestnancov výhodnejie, ako ich
upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, e sa od nich nemono odchýli.
(2) V kolektívnej zmluve je moné dohodnú pracovné
podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky
zamestnávania odchylne ako pod¾a odseku 1 na základe a v rozsahu pod¾a § 45 ods. 5 a 6, § 62 ods. 9, § 63
ods. 3, § 97 ods. 12 a § 141a ods. 1.
(3) Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, ktoré sa dohodli na
základe § 45 ods. 5 a § 62 ods. 9, zaväzujú zamestnanca
len v prípade, ak sa dohodli v pracovnej zmluve.
(4) Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom, sa uplatòujú a uspokojujú ako
ostatné nároky zamestnancov z pracovného pomeru.
(5) Pracovná zmluva je neplatná v tej èasti, v ktorej
upravuje nároky zamestnanca v menom rozsahu ne
kolektívna zmluva.
(6) Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv ustanovuje osobitný predpis.
(7) V drustve, kde súèasou èlenstva je aj pracovný
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vzah èlena k drustvu, kolektívnu zmluvu pod¾a odseku 1 nahrádza uznesenie èlenskej schôdze..
142. V § 233 ods. 3 sa slovo pä nahrádza slovom
troch.
143. Za § 233 sa vkladá § 233a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 233a
Dohoda so zamestnaneckou radou
alebo zamestnaneckým dôverníkom
(1) Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník môe uzatvori so zamestnávate¾om dohodu, ktorá
upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako je
ich moné dohodnú v kolektívnej zmluve.
(2) Dohodu pod¾a odseku 1 mono uzatvori, len ak
u zamestnávate¾a nepôsobí odborová organizácia.
(3) Nároky, ktoré by vznikli z dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom jednotlivým zamestnancom, sa uplatòujú a uspokojujú
len v rozsahu dohodnutom v pracovnej zmluve. Zamestnávate¾ nemôe pri návrhu pracovnej zmluvy alebo jej zmeny zamestnancovi ponúknu menej výhodné
podmienky, aké sa dohodli v dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom..
144. V § 234 ods. 4 druhej vete sa slová nadpolovièná väèina nahrádzajú slovami 30 %.
145. V § 235 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
146. V § 235 ods. 2 sa slová Ustanovenia odsekov 1
a 2 sa primerane vzahujú nahrádzajú slovami Odsek
1 sa primerane vzahuje.
147. V § 236 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa za slovo zamestnancov vkladá èiarka a slová prítomných
na hlasovaní sa nahrádzajú slovami ak sa vo¾by zúèastnilo aspoò 30 % vetkých zamestnancov.
148. V § 237 ods. 2 písm. b) sa slová podnikovej sociálnej politiky nahrádzajú slovami sociálnej politiky
zamestnávate¾a.
149. V § 239 úvodná veta znie: Zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodriavanie pracovnoprávnych
predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy alebo z dohody pod¾a
§ 233a; na tento úèel sú oprávnení najmä.
150. V § 239 písm. a) sa slová ods. 3 nahrádzajú
slovami ods. 4.
151. V § 240 odsek 3 znie:
(3) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi pracovné vo¾no s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy na
výkon funkcie v odborovom orgáne na èas dohodnutý
medzi zamestnávate¾om a prísluným odborovým orgánom a na výkon funkcie èlena zamestnaneckej rady
alebo zamestnaneckého dôverníka na èas dohodnutý
medzi zamestnávate¾om a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Zamestnávate¾ má
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právo skontrolova, èi zamestnanec vyuíva poskytnuté vo¾no na úèel, na ktorý bolo poskytnuté..
152. V § 240 ods. 7 sa slová jedného roka nahrádzajú slovami iestich mesiacov.
153. Za § 252f sa vkladá § 252g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 252g
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. septembra 2011
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzahy, ktoré vznikli pred l. septembrom
2011. Právne úkony urobené pred l. septembrom 2011
a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú pod¾a právnej úpravy úèinnej do 31. augusta 2011.
(2) Pracovné pomery na urèitú dobu uzatvorené pred
l. septembrom 2011 sa skonèia uplynutím doby, na
ktorú boli dohodnuté.
(3) Ustanovenie § 252c sa od 1. septembra 2011 nepouije. Práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd uzatvorených pod¾a § 252c pred 1. septembrom 2011 sa
posudzujú pod¾a právnej úpravy úèinnej do 31. augusta 2011.
(4) Právo odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávate¾a pred 1. septembrom 2011 samostatne zastupova vetkých zamestnancov zamestnávate¾a sa posudzuje do 31. decembra 2012 pod¾a právnej úpravy
úèinnej do 31. augusta 2011; u tejto odborovej organizácie môe zamestnávate¾ uplatni postup pod¾a § 230
ods. 3 od 1. januára 2013..
Èl. II
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 490/2008 Z. z. a zákona è. 151/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
2. Za § 13b sa vkladá § 13ba, ktorý znie:
§ 13ba
Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok
a podmienky zamestnávania dohodnuté v podnikovej
kolektívnej zmluve sa nevzahujú na zamestnanca,
ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu; to sa nevzahuje na pracovný èas, odpoèinok a dovolenku, bezpeènos a ochranu zdravia pri práci, ochranu materstva, rodièov a mladistvých a na podmienky
stravovania. U zamestnávate¾a, ktorý zamestnáva viac
ako 100 zamestnancov, sa prvá veta vzahuje aj na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
tatutárneho orgánu..
Èl. III
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
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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., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z. a zákona
è. 231/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 29 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Agentúra doèasného zamestnávania na úèely
tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá zamestnáva obèana v pracovnom pomere (ïalej
len doèasný agentúrny zamestnanec) na úèel jeho
pridelenia k uívate¾skému zamestnávate¾ovi35) na doèasný výkon práce pod jeho doh¾adom a vedením.
(2) Agentúra doèasného zamestnávania nesmie od
doèasného agentúrneho zamestnanca vybera poplatok za pridelenie k uívate¾skému zamestnávate¾ovi
alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s uívate¾ským zamestnávate¾om po skonèení tohto pridelenia;
za pridelenie doèasného agentúrneho zamestnanca
môe agentúra doèasného zamestnávania od uívate¾ského zamestnávate¾a vybera úhradu v dohodnutej
výke..
2. V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ústredie vedie register agentúr doèasného zamestnávania..
3. V § 29 ods. 8 písm. c) sa za slovo doèasných vkladá slovo agentúrnych.
4. V § 30 a § 31 ods. 1 písm. b) sa za slovo doèasnému vkladá slovo agentúrnemu.
5. V § 31 ods. 1 písm. a) sa za slovo doèasného vkladá slovo agentúrneho.
6. V § 31 ods. 1 písm. c) sa za slovo doèasnému
vkladá slovo agentúrnemu a slová doèasným pridelením sa nahrádzajú slovami pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami.
7. V § 31 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) umoni prístup doèasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
e) a f).
8. V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:
f) poskytova ústrediu správu o svojej èinnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka..
9. V § 31 ods. 2 sa vypúajú slová pred uplynutím
obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané,.
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Èl. IV
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 452/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 483/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z. a zákona è. 48/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 191 ods. 1 sa vypúajú slová § 36 ods. 2, a slová
§ 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) a h) a ods. 3 sa nahrádzajú slovami § 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) a h), ods. 3
a 5.
Èl. V
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z. a zákona
è. 223/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 7 odsek 9 znie:
(9) Inpektorát práce rozhoduje o pravidlách o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré má zamestnávate¾ vyda, ak nedolo k dohode pod¾a osobitného
predpisu.18d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18d znie:

18d) § 39 ods. 2 Zákonníka práce..

Èl. VI
a
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z. a zákona
220/2011 Z. z. sa mení takto:
1. V § 67 ods. 1 sa slová dovài aspoò 15 rokov tát-
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nozamestnaneckého pomeru, sluobného pomeru pod¾a osobitného predpisu4) alebo pracovného pomeru po
18. roku veku nahrádzajú slovami dosiahne 33 rokov
veku.
2. V § 67 sa vypúa odsek 3.
3. V § 120 sa slová § 49 ods. 1, 2, 3, 5 a 8 nahrádzajú
slovami § 49 ods. 1 a 3 a 5, slová § 63 ods. 3 a 5 sa
nahrádzajú slovami § 63 ods. 4 a 6, vypúajú sa slová § 74,, slová § 76 ods. 3 a 5 sa nahrádzajú slovami
§ 76 ods. 4, 5 a 7, slová § 97 a 102 sa nahrádzajú
slovami § 96a, § 97 ods. 1 a 11, § 98 a 102, slová
§ 104 a 114 sa nahrádzajú slovami § 104, § 104a,
§ 105 a 114, slová § 142 a 148 sa nahrádzajú slovami § 142, § 143, § 144, § 144a, § 145 a 148 a slová
§ 230 a 236 sa nahrádzajú slovami § 230, § 231
ods. 1, 4 a 6, § 232, § 233, § 233a, § 234 a 236.
4. V § 120 sa vypúajú slová § 103 ods. 4 a 7,.
Èl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 165/2002 Z. z., zákonom
è. 408/2002 Z. z., zákonom è. 210/2003 Z. z., zákonom
è. 461/2003 Z. z., zákonom è. 5/2004 Z. z., zákonom
è. 365/2004 Z. z., zákonom è. 82/2005 Z. z., zákonom
è. 131/2005 Z. z., zákonom è. 244/2005 Z. z., zákonom
è. 570/2005 Z. z., zákonom è. 124/2006 Z. z., zákonom
è. 231/2006 Z. z., zákonom è. 348/2007 Z. z., zákonom
è. 200/2008 Z. z., zákonom è. 460/2008 Z. z., zákonom
è. 49/2009 Z. z., zákonom è. 184/2009 Z. z., zákonom
è. 574/2009 Z. z., zákonom è. 543/2010 Z. z., zákonom
è. 48/2011 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2011
okrem osemdesiateho druhého bodu v èl. I a prvého
a tvrtého bodu v èl. VI, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb

v zákone è. 223/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

V èl. I dvanástom bode v § 5 ods. 4 písm. b) nad slovom osoby má by umiestnený odkaz 11 a v odseku 6 na konci
nad slovom predpisu má by umiestnený odkaz 12. V èl. VI dvadsiatom iestom bode v § 23a má by posledný odsek
oznaèený ako odsek 5.
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