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412
ZÁKON
z 27. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 514/2003 Z. z.
o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 215/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 517/2008 Z. z. a zákona è. 508/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
1. koda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného
súdom alebo ak koda bola spôsobená nesprávnym úradným postupom súdu,.
2. V § 4 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní kodu spôsobil vyetrovate¾ Policajného
zboru alebo poverený prísluník Policajného zboru,3) a
1. prokurátor nezamietol sanos proti uzneseniu
vyetrovate¾a Policajného zboru alebo povereného prísluníka Policajného zboru a nepodal
v trestnej veci obalobu príslunému súdu alebo
2. vyetrovate¾ Policajného zboru alebo poverený
prísluník Policajného zboru nekonal na základe
záväzného pokynu prokurátora,
c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak
v trestnom konaní spôsobil kodu vyetrovate¾ finanènej správy alebo poverený pracovník finanènej
správy,3) a
1. prokurátor nezamietol sanos proti uzneseniu
vyetrovate¾a finanènej správy alebo povereného
pracovníka finanènej správy a nepodal v trestnej
veci obalobu príslunému súdu alebo
2. vyetrovate¾ finanènej správy alebo poverený pracovník finanènej správy nekonal na základe záväzného pokynu prokurátora.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 10 ods. 8 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov..

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) Úrad pre reguláciu sieových odvetví, ak koda
vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia ním
vydaného alebo ak koda bola spôsobená jeho nesprávnym úradným postupom,.
Doterajie písmeno l) sa oznaèuje ako písmeno m).

4. V § 4 ods. 1 písm. m) sa slová pod¾a písmen a) a
j) nahrádzajú slovami pod¾a písmen a) a l).
5. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Za nezákonné rozhodnutie sa nepovauje výsledok postupu
Národnej rady Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti pod¾a èl. 86 písm. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky..
6. V § 8 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúa slovo alebo a za písmeno g) sa vkladá nové písmeno h), ktoré
znie:
h) ak ide o väzbu nariadenú v konaní o vydaní do cudziny; to neplatí, ak koda bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánov Slovenskej republiky, alebo.
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
7. V § 9 ods. 1 sa za slovo rozhodnutie vkladá slovo
v, bodka na konci druhej vety sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za nesprávny úradný
postup sa nepovauje postup alebo výsledok postupu
Národnej rady Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti pod¾a èl. 86 písm. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky a postup alebo výsledok postupu vlády Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti pod¾a èl. 119
písm. b) Ústavy Slovenskej republiky..
8. V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu
súdu spoèívajúceho v poruení povinnosti urobi úkon
alebo vyda rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v neèinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytoèných prieahoch v konaní mono vychádza len z výsledkov vybavenia sanosti na prieahy, iadosti
o preetrenie vybavenia sanosti na prieahy, z právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní, ktorým sa rozhodlo o tom, e sudca sa dopustil
disciplinárneho previnenia, ktoré má za následok prieahy v súdnom konaní, právoplatného rozhodnutia Európskeho súdu pre ¾udské práva, ktorým sa rozhodlo,
e bolo poruené právo na prerokovanie veci bez zbytoèných prieahov alebo z právoplatného rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky o ústavnej sanosti, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky kontatoval, e sa poruilo právo na prerokovanie veci bez
zbytoèných prieahov.
(3) Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu
vyetrovate¾a Policajného zboru, povereného prísluníka Policajného zboru, vyetrovate¾a finanènej správy
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alebo povereného pracovníka finanènej správy spoèívajúceho v poruení povinnosti urobi úkon alebo vyda rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v neèinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytoèných
prieahoch v konaní mono vychádza len z výsledkov
vybavenia iadosti o preskúmanie postupu vyetrovate¾a Policajného zboru, povereného prísluníka Policajného zboru, vyetrovate¾a finanènej správy alebo povereného pracovníka finanènej správy prokurátorom..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
9. § 16 znie:
§ 16
(1) Zo iadosti musí by zrejmé, kto náhradu kody
iada, ktorej veci sa týka, titul, z ktorého sa nároku na
náhradu kody domáha, akým spôsobom koda vznikla a èoho sa pokodený domáha. V iadosti a pri uplatnení nároku na náhradu kody na súde je pokodený
povinný uvies poadovanú výku náhrady kody
a oznaèi orgán verejnej moci, ktorý mu kodu spôsobil.
(2) Prísluný orgán neprihliada na iados, ak iados nemá náleitosti pod¾a odseku 1 a pokodený na
výzvu prísluného orgánu v urèenej lehote neodstránil
nedostatky iadosti; tým nie je dotknuté právo pokodeného domáha sa za splnenia podmienok pod¾a tohto
zákona uspokojenia nároku alebo jeho èasti na súde.
(3) Ak iados u bola prerokovaná, prísluný orgán
túto skutoènos oznámi iadate¾ovi s odôvodnením, e
iados u bola prerokovaná a na opakovanú iados
prísluný orgán ïalej neprihliada.
(4) Ak prísluný orgán neuspokojí nárok na náhradu
kody alebo uspokojí iba jeho èas do iestich mesiacov
odo dòa prijatia iadosti alebo ak prísluný orgán písomne oznámi pokodenému, e neuspokojí jeho nárok
na náhradu kody, môe sa pokodený domáha uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej èasti na súde. Pri uplatnení nároku na súde môe pokodený poadova úhradu len v rozsahu nároku, ktorý bol
predbene prerokovaný, a z titulu, ktorý bol predbene
prerokovaný. Ak súd rozhodnutím o náhrade kody
prizná pokodenému aj úrok z omekania, lehota
omekania zaèína príslunému orgánu plynú najskôr
dòom oznámenia, e neuspokojí nárok na náhradu
kody, alebo uplynutím esmesaènej lehoty na predbené prerokovania nároku, ak súd neurèí zaèiatok jej
plynutia neskôr.
(5) Kadý je povinný bezodplatne poskytnú súèinnos potrebnú pre predbené prerokovanie návrhu príslunému orgánu v lehote urèenej prísluným orgánom..
10. V § 17 odsek 4 znie:
(4) Výka náhrady nemajetkovej ujmy priznaná
pod¾a odseku 2 nemôe by vyia ako výka náhrady
poskytovaná osobám pokodeným násilnými trestnými èinmi pod¾a osobitného predpisu.8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon è. 215/2006 Z. z. o odkodòovaní osôb pokodených
násilnými trestnými èinmi v znení zákona è. 79/2008 Z. z..
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11. V § 17 sa vypúa odsek 5.
12. V § 18 ods. 1 a ods. 2 sa za slovo náhradu vkladajú slová úèelne vynaloených.
13. V § 18 ods. 3 prvá veta znie: Súèasou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia, ktoré zahàòajú
úèelne vynaloené hotové výdavky a odmenu za zastupovanie, ktorá sa urèí ako tarifná odmena advokáta.9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 9 a 14 vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych sluieb v znení neskorích predpisov..

14. V § 19 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa slová ktorým bolo zmenené alebo zruené právoplatné rozhodnutie..
15. V § 21 ods. 3 sa za slovo viacerými vkladajú slová orgánmi alebo a vypúa sa slovo osoby.
16. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) tát upustí od vymáhania regresnej náhrady alebo jej èasti od osoby alebo orgánu uvedeného v odseku 1, len ak koda nebola spôsobená svojvo¾ným rozhodnutím, ktoré zjavne nemá oporu v právnom
poriadku alebo ak regresnú náhradu nie je moné vymôc.
Za regresnú náhradu, ktorú nie je moné vymôc pod¾a
tohto zákona, sa povauje tátom uhradená náhrada
kody vyplatená pod¾a tohto zákona,
a) ktorá je premlèaná a osoba alebo orgán uvedený
v odseku 1 vzniesol námietku premlèania,
b) pri ktorej je pravdepodobné, e výaok, ktorý by sa
pri jej vymáhaní dosiahol, nepostaèí ani na krytie
nákladov spojených s jej vymáhaním,
c) pri ktorej je zrejmé, e majetok osoby alebo orgánu
uvedeného v odseku 1 nepostaèí ani na jej èiastoèné
uspokojenie,
d) pri ktorej vymáhanie je spojené s nadmernými akosami, prièom je zrejmé, e ïalie vymáhanie nebude vies k uspokojeniu,
e) pri ktorej nemôe dôjs k uspokojeniu poh¾adávky
ani vymáhaním od dedièa alebo právneho nástupcu
osoby uvedenej v odseku 1..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
17. V § 22 odsek 4 znie:
(4) Fyzické osoby, právnické osoby, verejnoprávne
intitúcie, záujmová samospráva, tátne orgány, obce
a vyie územné celky, voèi ktorým si tát uplatnil regresnú náhradu pod¾a tohto zákona po jej uhradení sú
a) povinné uplatni voèi zodpovedným zamestnancom
nárok na náhradu kody pod¾a osobitných predpisov,11) ak koda bola spôsobená úmyselným konaním,
b) oprávnené uplatni voèi zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu kody pod¾a osobitných
predpisov,11) ak koda bola spôsobená z nedbanlivosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11)Napríklad § 179 Zákonníka práce, § 115 zákona è. 400/2009
Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, § 13a zákona è. 552/2003 Z. z.
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o výkone vo verejnom záujme v znení zákona è. 490/2008
Z. z..

18. § 22 sa dopåòa odsekom 5 ktorý znie:
(5) Ak má fyzická osoba pod¾a odseku 1 písm. c)
uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu,
ktorá by mohla vzniknú v súvislosti s vykonávaním jej
èinnosti,11a) môe tát poadova regresnú náhradu
priamo od poisovne v rozsahu pod¾a platnej poistnej
zmluvy. Na tento úèel fyzická osoba pod¾a odseku 1
písm. c), alebo prísluný orgán stavovskej samosprávy,
poskytne tátu bezodkladne príslunú poistnú zmluvu
a vetky potrebné informácie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. v znení zákona è. 341/2005 Z. z., § 12 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení zákona
è. 526/2002 Z. z..

19. V § 25 odsek 1 znie:
(1) Ak § 26 neustanovuje inak, právne vzahy vrátane predbeného prerokovania nároku pod¾a tohto zákona sa spravujú Obèianskym zákonníkom..
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20. V § 26 ods. 3 sa v celom texte slová do 15 dní nahrádzajú slovami do 30 dní a vypúajú sa slová od
doruèenia iadosti pod¾a § 15 alebo.
21. V § 26 ods. 4 sa slovo uloí nahrádza slovami
môe uloi a slová od 3 310 eur do 33 190 eur sa
nahrádzajú slovami do 3 310 eur.
22. V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12a) Pri urèovaní
výky pokuty sa prihliada na závanos, trvanie, mieru
zavinenia a na následky protiprávneho konania..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

ÈI. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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413
ZÁKON
z 27. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
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. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z. a zákona
è. 252/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Zamestnanec na úèely nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti
je, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzická osoba
v právnom vzahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3,
okrem
a) fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohody
o brigádnickej práci tudentov,
b) fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohody
o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej èinnosti,
ak je poberate¾om
1. starobného dôchodku,
2. invalidného dôchodku,
3. výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu2) a dovàila dôchodkový vek,
4. invalidného výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu2) a
c) iaka strednej koly a tudenta vysokej koly pri

praktickom vyuèovaní v období odbornej (výrobnej)
praxe.
(2) Zamestnanec na úèely dôchodkového poistenia je
aj fyzická osoba v právnom vzahu, ktorý jej zakladá
právo na nepravidelný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzahu na
základe òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov pod¾a § 227a, ak priemerný mesaèný príjem
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu pod¾a odseku 5, iaka strednej koly
a tudenta vysokej koly pri praktickom vyuèovaní
v období odbornej (výrobnej) praxe. Zamestnancom na
úèely dôchodkového poistenia je aj
a) fyzická osoba v právnom vzahu na základe dohody
o brigádnickej práci tudentov, ktorý jej zakladá
právo na pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom
vzahu na základe òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov pod¾a § 227a, ak mesaèný príjem
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody
nepresiahne sumu pod¾a odseku 5 a
b) fyzická osoba v právnom vzahu na základe dohody
o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej èinnosti,
ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je poberate¾om
1. starobného dôchodku,
2. invalidného dôchodku,
3. výsluhového
dôchodku
pod¾a
osobitného
predpisu2) a dovàila dôchodkový vek,
4. invalidného výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu.2).
2. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Maximálna suma mesaèného príjmu a maximálna suma priemerného mesaèného príjmu pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci
tudentov urèenej pod¾a § 227a je pre fyzickú osobu,
ktorá nedovàila 18 rokov veku, suma vo výke 8,39 %
priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej
republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky (ïalej len tatistický úrad) za rok, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí
poistné na dôchodkové poistenie, a to a do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovàila vek 18 rokov,
inak suma vo výke 19,72 % priemernej mesaènej mzdy
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové
poistenie. Sumy pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾ujú na
celé euro nahor. Sumy pod¾a prvej vety na prísluný
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kalendárny rok sa ustanovia opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a údajov tatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej len
Zbierka zákonov) najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslunému kalendárnom roku..
3. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Zamestnávate¾ na úèely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba pod¾a
odseku 1 z právneho vzahu s fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci tudentov urèenej
pod¾a § 227a, ak mesaèný príjem alebo priemerný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto
dohody nepresiahne sumu pod¾a § 4 ods. 5..
4. V § 11 ods. 1 sa slová tatistickým úradom Slovenskej republiky (ïalej len tatistický úrad) nahrádzajú slovami tatistickým úradom.
5. V § 11 ods. 4 sa slová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom ministerstvo a vypúajú sa slová Slovenskej republiky (ïalej len
Zbierka zákonov).
6. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 vzniká odo dòa vzniku právneho
vzahu, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3
ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a zaniká dòom zániku tohto
právneho vzahu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom
vzahu na základe ním urèenej dohody o brigádnickej
práci tudentov pod¾a § 227a vzniká od prvého dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie
zamestnanca na úèely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzahu na základe dohody
o brigádnickej práci tudentov, a zaniká od prvého dòa
kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na úèely dôchodkového poistenia alebo
dòom zániku právneho vzahu na základe dohody
o brigádnickej práci tudentov..
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mestnávate¾a, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie
nemocenskej dávky..
9. V § 54 ods. 4 sa slová období kratom nahrádzajú slovami období, v ktorom obdobie nemocenského poistenia zamestnankyne, za ktoré sa platí poistné
na nemocenské poistenie, bolo kratie.
10. V § 54 ods. 9 sa za slová vymeriavacieho základu vkladajú slová a na úèely vzniku nemocenského
poistenia zamestnanca na zistenie 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské
poistenie.
11. V § 55 ods. 2 a § 58 ods. 3 sa vypúajú slová jednej dvanástiny.
12. V § 57 ods. 1 písmeno b) znie:
b) zamestnanec v rozhodujúcom období pod¾a § 54
ods. 3 nedosiahol 90 dní nemocenského poistenia
zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie,.
13. V § 57 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol
povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo èinnej osobe v deò vzniku tohto nemocenského
poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia
z dôvodu skonèenia jeho preruenia pod¾a § 26
ods. 5, alebo.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
14. V § 57 odsek 2 znie:
(2) Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa
platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny
mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky..

7. V § 54 ods. 2 sa slová toto nemocenské poistenie
trvalo nahrádzajú slovami obdobie nemocenského
poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo.

15. § 57 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Ak pravdepodobný denný vymeriavací základ urèený pod¾a odseku 2 je vyí ako suma zodpovedajúca
jednej tridsatine vymeriavacieho základu uvedeného
v § 138 ods. 5 platného ku dòu, v ktorom vznikol dôvod
na poskytnutie nemocenskej dávky, pravdepodobný
denný vymeriavací základ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine vymeriavacieho základu uvedeného
v § 138 ods. 5 platného ku dòu, v ktorom vznikol dôvod
na poskytnutie nemocenskej dávky.

8. V § 54 odsek 3 znie:
(3) Ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie,
pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej
dávky bolo kratie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie
denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, ak obdobie
nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem
obdobia nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, dosiahnutého u za-

(4) Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného
na nemocenské poistenie z dôvodu poberania materského, preruenia povinného nemocenského poistenia
zamestnanca z dôvodu èerpania rodièovskej dovolenky
alebo z dôvodu preruenia povinného nemocenského
poistenia samostatne zárobkovo èinnej osoby, ktorá
má nárok na rodièovský príspevok, je jedna tridsatina
vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné
na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky;
§ 55 ods. 2 platí rovnako.
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(5) Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúh¾uje na tyri desatinné miesta nahor..
16. V § 66 ods. 6 písm. d) sa vypúa slovo jednu.
17. V § 69 sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
18. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie:
§ 69a
(1) Predèasný starobný dôchodok po dovàení dôchodkového veku je starobný dôchodok.
(2) Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predèasný
starobný dôchodok, nebol predèasný starobný dôchodok vyplácaný nepretrite od vzniku nároku na tento
dôchodok do dovàenia dôchodkového veku, suma starobného dôchodku pod¾a odseku 1, na ktorú mal poistenec nárok v deò dovàenia dôchodkového veku, sa
urèí na iados poistenca znovu. Suma starobného dôchodku pod¾a odseku 1 urèená pod¾a § 68 ods. 2 a zvýená pod¾a § 82 sa zvýi o 0,5 % za kadých zaèatých 30
dní, poèas ktorých netrval nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku; § 82 ods. 16 sa v tomto prípade neuplatní.
(3) Nárok na výplatu starobného dôchodku, ktorého
suma bola urèená pod¾a odseku 2, vznikne odo dòa podania iadosti poistencom, najskôr dòom dovàenia
dôchodkového veku..
19. V § 74 ods. 1 písmeno a) znie:
a) ku dòu smrti bol poberate¾om starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predèasný starobný dôchodok,.
20. V § 75 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
21. V § 75 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predèasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretrite od vzniku nároku na
tento dôchodok do dòa smrti poistenca, ak zomrel pred
dovàením dôchodkového veku, je 60 % predèasného
starobného dôchodku, na ktorý mal nárok v deò smrti,
urèeného pod¾a § 68 ods. 2 a zvýeného pod¾a § 82, ktorý sa zvýi o 0,5 % za kadých zaèatých 30 dní, poèas
ktorých netrval nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku. Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predèasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretrite od vzniku
nároku na tento dôchodok do dovàenia dôchodkového
veku poistenca, ak zomrel v deò dovàenia dôchodkového veku alebo neskôr, je 60 % starobného dôchodku
pod¾a § 69a ods. 2..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
22. V § 75 ods. 4 sa slová odseky 1 a 2 nahrádzajú
slovami odseky 1 a 3.
23. V § 76 ods. 1 sa slová starobného dôchodku,
predèasného starobného dôchodku alebo invalidného
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dôchodku nahrádzajú slovami starobného dôchodku
alebo invalidného dôchodku, mal nárok na predèasný
starobný dôchodok.
24. V § 77 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
25. V § 77 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predèasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretrite od vzniku nároku na
tento dôchodok do dòa smrti poistenca, ak zomrel pred
dovàením dôchodkového veku, je 40 % predèasného
starobného dôchodku, na ktorý mal nárok v deò smrti,
urèeného pod¾a § 68 ods. 2 a zvýeného pod¾a § 82, ktorý sa zvýi o 0,5 % za kadých zaèatých 30 dní, poèas
ktorých netrval nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku. Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predèasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretrite od vzniku
nároku na tento dôchodok do dovàenia dôchodkového
veku poistenca, ak zomrel v deò dovàenia dôchodkového veku alebo neskôr, je 40 % starobného dôchodku
pod¾a § 69a ods. 2..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4..
26. V § 131 ods. 2 písm. c) sa za piaty bod vkladá
nový iesty bod, ktorý znie:
6. v roku 2021 12,75 % z vymeriavacieho základu,.
Doterají iesty bod a ôsmy bod sa oznaèujú ako
siedmy bod a deviaty bod.
27. V § 138 odsek 8 znie:
(8) Vymeriavací základ zamestnávate¾a je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Na úèely úrazového poistenia a garanèného poistenia sa do vymeriavacieho
základu zamestnávate¾a zahàòa aj
a) mesaèný príjem zamestnanca v právnom vzahu na
základe ním urèenej dohody o brigádnickej práci
tudentov pod¾a § 227a, ktorý mu zakladá právo na
pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3, ak tento mesaèný príjem nepresiahne
sumu pod¾a § 4 ods. 5,
b) priemerný mesaèný príjem zamestnanca v právnom
vzahu na základe ním urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov pod¾a § 227a, ktorý mu zakladá
právo na nepravidelný príjem pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento priemerný mesaèný
príjem nepresiahne sumu pod¾a § 4 ods. 5..
28. V § 139 odsek 1 znie:
(1) Rozhodujúce obdobie na urèenie vymeriavacieho
základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 a ods. 2
druhej vete je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné
na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti. Rozhodujúce obdobie na urèenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem
fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je
obdobie pod¾a § 139b ods. 2. Rozhodujúce obdobie na
urèenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvede-
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ného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je fyzická osoba
v právnom vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vymeriavacieho základu zamestnávate¾a pod¾a § 138 ods. 8 písm. b), je
obdobie trvania tohto právneho vzahu..
29. V § 139b odsek 2 znie:
(2) Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 prvej
vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, bol vyplatený príjem zo závislej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu5) poèas trvania dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná èas tohto príjmu pripadajúca na kadý kalendárny mesiac trvania
tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem
obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu;
§ 138 ods. 1, 6, 8 a 12 a 17 platia rovnako..
30. Za § 139b sa vkladá § 139c, ktorý znie:
§ 139c
(1) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4
ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzahu na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je priemerný mesaèný príjem z tohto právneho
vzahu, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak; § 138
ods. 1, 6, 8 a 12 a 17 platia rovnako.
(2) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4
ods. 2, ktorý je v právnom vzahu na základe ním urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov pod¾a
§ 227a, na platenie poistného na dôchodkové poistenie
je rozdiel medzi mesaèným príjmom alebo priemerným
mesaèným príjmom z tohto právneho vzahu a sumou
pod¾a § 4 ods. 5; § 138 ods. 1, 6, 8 a 12 a 17 platia rovnako..
31. V § 143 odsek 1 znie:
(1) Poistné je splatné do ôsmeho dòa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za
ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
a z vymeriavacieho základu pod¾a § 139a a § 139b je
splatné do ôsmeho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem
vyplatený. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho
základu zamestnávate¾a pod¾a § 138 ods. 8 písm. b) sú
splatné do ôsmeho dòa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzah
zanikol..
32. Za § 227 sa vkladá § 227a, ktorý znie:
§ 227a
(1) Fyzická osoba v právnom vzahu na základe dohody o brigádnickej práci tudentov má právo na úèely
§ 4 ods. 2 urèi dohodu o brigádnickej práci tudentov,
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na základe ktorej nebude ma postavenie zamestnanca
na úèely dôchodkového poistenia, ak mesaèný príjem
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov nepresiahne sumu
pod¾a § 4 ods. 5, ak jej právny vzah zakladá právo na
pravidelný mesaèný príjem, alebo ak priemerný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov nepresiahne sumu pod¾a § 4 ods. 5, ak jej právny vzah
zakladá právo na nepravidelný príjem. Fyzická osoba,
ktorá si chce uplatni právo na urèenie dohody o brigádnickej práci tudentov pod¾a prvej vety, je povinná
urèi v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu o brigádnickej práci tudentov.
(2) Fyzická osoba v právnom vzahu na základe dohody o brigádnickej práci tudentov je povinná
a) písomne informova zamestnávate¾a o uplatnení
práva pod¾a odseku 1,
b) písomne informova zamestnávate¾a o tom, e si
u neho nebude ïalej uplatòova právo pod¾a odseku 1,
c) predloi zamestnávate¾ovi písomné èestné vyhlásenie, e si právo pod¾a odseku 1 súèasne neuplatòuje
u iného zamestnávate¾a v tom istom kalendárnom
mesiaci.
(3) Právne úèinky
a) uplatnenia práva pod¾a odseku 1 nastanú odo dòa
vzniku právneho vzahu, ak uplatnenie práva pod¾a
odseku 1 bolo zamestnávate¾ovi oznámené najneskôr v deò vzniku právneho vzahu, inak od prvého
dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie práva
pod¾a odseku 1 zamestnávate¾ovi oznámené,
b) ukonèenia uplatòovania práva pod¾a odseku 1 nastanú od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo
ukonèenie uplatòovania práva pod¾a odseku 1 zamestnávate¾ovi oznámené..
33. V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:
b) prihlási do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia
1. zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie
v nezamestnanosti a zamestnanca pod¾a § 4
ods. 2, okrem zamestnanca v právnom vzahu na
základe ním urèenej dohody o brigádnickej práci
tudentov pod¾a § 227a, na dôchodkové poistenie
pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred zaèatím výkonu èinnosti zamestnanca, odhlási zamestnanca najneskôr v deò nasledujúci po zániku týchto poistení okrem zániku povinného
nemocenského poistenia a povinného poistenia
v nezamestnanosti pod¾a § 20 ods. 3, zrui prihlásenie do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzah
pod¾a § 20 nevznikol, a oznámi zmeny v údajoch
uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a c),
2. zamestnanca v právnom vzahu na základe ním
urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesaèný príjem, na dôchodkové poistenie
najneskôr v lehote splatnosti poistného pod¾a
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§ 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom jeho
mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2
a 3 z tejto dohody presiahol sumu pod¾a § 4 ods. 5,
odhlási tohto zamestnanca v lehote splatnosti
poistného pod¾a § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahol sumu pod¾a § 4 ods. 5 alebo odhlási
tohto zamestnanca najneskôr v deò nasledujúci
po zániku tohto poistenia z iného dôvodu, zrui
prihlásenie do registra poistencov a sporite¾ov
starobného dôchodkového sporenia, ak poistný
vzah pod¾a § 20 nevznikol, a oznámi zmeny
v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a c),
3. zamestnanca v právnom vzahu na základe ním
urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a § 227a, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr
v lehote splatnosti poistného pod¾a § 143 ods. 1
tretej vety, ak priemerný mesaèný príjem pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody presiahol sumu pod¾a § 4 ods. 5, zrui prihlásenie
do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzah pod¾a § 20
nevznikol, a oznámi zmeny v údajoch uvedených
v § 232 ods. 2 písm. a) a c),
4. zamestnanca v právnom vzahu na základe ním
urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a § 227a na úèely úrazového poistenia, garanèného poistenia a na úèely osobitného
predpisu100b) pred vznikom tohto právneho vzahu
najneskôr pred zaèatím výkonu práce, odhlási
tohto zamestnanca z registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deò nasledujúci po skonèení tohto právneho
vzahu, zrui prihlásenie do registra poistencov
a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia,
ak pracovnoprávny vzah nevznikol, a oznámi
zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2
písm. a) a b),.
34. V § 239 sa za slová § 227 ods. 2, vkladajú slová
§ 227a,.
35. Za § 293co sa vkladajú § 293cp a 293ct, ktoré
znejú:
§ 293cp
Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol
pred 1. januárom 2013, suma dávky sa urèí aj po 31.
decembri 2012 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2012.
§ 293cr
(1) Poistencovi, ktorému nárok na predèasný starobný dôchodok vznikol pod¾a predpisov úèinných pred
1. januárom 2013, dôchodkový vek dovàil pred 1. januárom 2013 a predèasný starobný dôchodok nebol
vyplácaný nepretrite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovàenia dôchodkového veku, sa suma starobného dôchodku, na ktorú mal nárok v deò dovàe-
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nia dôchodkového veku, urèí na iados poistenca znovu pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2013.
(2) Nárok na výplatu starobného dôchodku pod¾a odseku 1 vzniká odo dòa podania iadosti o nový výpoèet
tohto dôchodku, najskôr od 1. januára 2013.
§ 293cs
(1) Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému predèasný starobný dôchodok priznaný pod¾a
predpisov úèinných pred 1. januárom 2013 nebol vyplácaný nepretrite od vzniku nároku na predèasný
starobný dôchodok do dovàenia dôchodkového veku,
alebo do dòa smrti poistenca, ak poistenec zomrel pred
1. januárom 2013, sa urèí znovu pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2013.
(2) Nárok na výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku pod¾a odseku 1
vzniká odo dòa podania iadosti o nový výpoèet tohto
dôchodku, najskôr od 1. januára 2013.
§ 293ct
Sociálna poisovòa o sume dôchodkovej dávky pod¾a
§ 293cr a 293cs rozhodne v lehote do 90 dní od zaèatia
konania..
Èl. II
Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z. a zákona
è. 543/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Rozhodujúce obdobie na urèenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom doèasnej pracovnej
neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce
obdobie pod¾a osobitného predpisu.15) Rozhodujúce
obdobie na urèenie denného vymeriavacieho základu
zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie,
pred vznikom doèasnej pracovnej neschopnosti trvalo
menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského
poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku preruenia nemocenského poistenia, do
dòa predchádzajúceho dòu, v ktorom vznikla doèasná
pracovná neschopnos..
2. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel
súètu vymeriavacích základov na platenie poistného
na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a poètu dní rozhodujúceho obdobia..
3. § 8 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý
v rozhodujúcom období urèenom pod¾a odseku 4 nemá
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vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, je denný vymeriavací základ, z ktorého
by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla doèasná pracovná
neschopnos.
(7) Denný vymeriavací základ urèený pod¾a odsekov 5 a 6 nesmie by vyí ako denný vymeriavací základ urèený z 1,5 násobku veobecného vymeriavacieho základu16) platného v kalendárnom roku, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol
dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.
(8) Denný vymeriavací základ sa zaokrúh¾uje na tyri
desatinné miesta nadol..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) § 11 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 721/2004
Z. z..

4. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
Ak doèasná pracovná neschopnos vznikla pred 1. januárom 2013, suma náhrady príjmu sa urèí aj po
31. decembri 2012 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2012..
Èl. III
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 62/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 137/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 105/2010 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 355/2010
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 334/2011
Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011
Z. z. a zákona è. 252/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom Sociálna poisovòa zapísala zmluvu
o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
vzniká prvá úèas na starobnom dôchodkovom sporení
od tohto dòa. Sporite¾ovi pod¾a odseku 1, ktorý nie je
dôchodkovo poistený pod¾a osobitného predpisu3) k prvému dòu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisovòa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do
registra zmlúv, vzniká prvá úèas na starobnom dôchodkovom sporení odo dòa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni nasleduje ako prvé v poradí.
(3) Sporite¾ovi pod¾a odseku 1 zaniká prvá úèas na
starobnom dôchodkovom sporení dòom zániku dôchodkového poistenia pod¾a osobitného predpisu,3)
ktoré trvalo ku dòu jej vzniku.
(4) Sociálna poisovòa bez zbytoèného odkladu postúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporite¾a pod¾a odseku 1 za obdobie pred 1. januárom
2013. Na príspevky pod¾a prvej vety sa nevzahujú
ustanovenia o povinnosti Sociálnej poisovne plati penále pod¾a osobitného predpisu.3).
2. V prílohe è. 3 definícia velièiny K znie: koeficient
na urèenie výky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ktorý môe by maximálne vo výke
0,1.
Èl. IV
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 332/2010 Z. z., zákona è. 551/2010 Z. z., zákona
è. 50/2012 Z. z. a zákona è. 185/2012 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 106 ods. 20 a 21 sa slová 31. decembra 2012
nahrádzajú slovami 31. decembra 2015.
2. Za § 110d sa vkladá § 110e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 110e
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2013

1. Za § 123ak sa vkladá § 123al, ktorý znie:
§ 123al
(1) Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pod¾a § 123ad v období od
1. septembra 2012 do 31. januára 2013, je sporite¾, ak
táto zmluva bola zapísaná do registra zmlúv.
(2) Sporite¾ovi pod¾a odseku 1, ktorý je dôchodkovo
poistený pod¾a osobitného predpisu3) k prvému dòu

V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015
sa § 8 ods. 4 neuplatòuje..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013
okrem èl. IV prvého bodu, ktorý nadobúda úèinnos
dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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414
ZÁKON
z 28. novembra 2012
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS

g)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona

h)

Tento zákon upravuje
a) obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe
B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje zniovanie
emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným
spôsobom (ïalej len schéma obchodovania),
b) obchodovanie s emisnými kvótami zneèisujúcich
látok (ïalej len systém obchodovania),
c) práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi
stacionárnu prevádzku (ïalej len prevádzkovate¾),
prevádzkovate¾ov lietadiel, ostatných úèastníkov
schémy obchodovania a ostatných úèastníkov systému obchodovania,
d) pôsobnos orgánov tátnej správy.

i)

j)

k)

l)

§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) kvótou jedna tona emisie povolená vypusti poèas
urèitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov,
jedna tona ekvivalentu oxidu uhlièitého (EUA),
b) prevodom kvóty zmena drite¾a kvóty,
c) emisiou uvo¾òovanie skleníkových plynov a zneèisujúcich látok do ovzduia zo zdrojov v prevádzke
alebo uvo¾òovanie plynov z lietadla vykonávajúceho
leteckú èinnos uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D, ktoré boli pecifikované v súvislosti s touto èinnosou,
d) skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe
è. 2 tabu¾ke A a iné plynné zloky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú
a znovu vyarujú infraèervené iarenie,
e) zneèisujúcimi látkami látky uvedené v prílohe è. 2
tabu¾ke B,
f) prevádzkou
1. stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1, a akáko¾vek iná priamo s nimi
súvisiaca èinnos, ktorá má na uvedené èinnosti

m)

n)
o)

technickú nadväznos a ktorá môe ma vplyv na
emisie,
2. kadý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovate¾ sa dobrovo¾ne prihlásil do schémy obchodovania,
tonou ekvivalentu oxidu uhlièitého jedna metrická
tona oxidu uhlièitého (CO2) alebo také mnostvo
akéhoko¾vek iného skleníkového plynu uvedeného
v prílohe è. 2 tabu¾ke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otep¾ovania,
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného
mnostva pod¾a èl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý
schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených
národov o zmene klímy (ïalej len dohovor) pod¾a
èl. 6 alebo èl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí
prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
jednotkou zníenia emisií (ERU) jednotka rovnajúca
sa tone ekvivalentu oxidu uhlièitého vydaná pod¾a
èl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých
pod¾a èl. 7 dohovoru alebo èl. 8 Kjótskeho protokolu,
jednotkou certifikovaného zníenia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhlièitého vydaná pod¾a èl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých pod¾a èl. 7 dohovoru alebo èl. 8
Kjótskeho protokolu,
zapoèítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo
vetkých letov patriacich pod letecké èinnosti uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, ktoré odlietajú z letiska
nachádzajúceho sa na území èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát), a z letov, ktoré
prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer
roèných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005
a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú èinnos
uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D,
kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta
oprávòujúca prevádzkovate¾a lietadla vypusti jednu
tonu ekvivalentu oxidu uhlièitého poèas urèitej doby,
spa¾ovaním kadá oxidácia palív bez oh¾adu na to,
akým spôsobom sa vyuíva teplo, elektrická energia
alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené
v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená èinnos vrátane mokrého èistenia spalín, splyòovania
a pyrolýzy.
§3
Povolenie na vypúanie
skleníkových plynov do ovzduia

(1) Na vypúanie skleníkových plynov z prevádzky
alebo z jej èasti do ovzduia sa vyaduje povolenie na
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vypúanie skleníkových plynov do ovzduia vydané
obvodným úradom ivotného prostredia pod¾a § 5 na
základe iadosti podanej pod¾a odseku 2.
(2) iados o povolenie na vypúanie skleníkových
plynov do ovzduia obsahuje
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a, prièom
1. právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo
a miesto podnikania, právnu formu právnickej
osoby a identifikaèné èíslo, ak je pridelené; prevádzkovate¾ zapísaný v obchodnom registri alebo
v inej evidencii podnikate¾ov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej
evidencie podnikate¾ov,
2. fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak je pridelené; prevádzkovate¾ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikate¾ov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie podnikate¾ov,
b) názov a adresu prevádzky,
c) opis prevádzky a èinností v nej vykonávaných vrátane pouívanej technológie,
d) opis surovín a pomocných materiálov, ktorých
pouívanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e) opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f) monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu
alebo schválený postup zisovania a vykazovania
mnostva vypúaných skleníkových plynov pod¾a
osobitného predpisu,1)
g) netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) a f),
h) právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povo¾uje uívanie stavby,2)
i) emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor vyuitia
kapacity, ak ide o nového úèastníka schémy.
(3) Prevádzkovate¾, ktorý chce by dobrovo¾ným
úèastníkom schémy obchodovania, podáva iados
o povolenie na vypúanie skleníkových plynov do
ovzduia najneskôr tri mesiace pred poadovaným zaradením do schémy obchodovania.
(4) iados pod¾a odsekov 2 a 3 sa podáva obvodnému úradu ivotného prostredia.
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(2) iados o povolenie na vypúanie zneèisujúcich
látok do ovzduia obsahuje
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a, prièom
1. právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo
a miesto podnikania, právnu formu právnickej
osoby a identifikaèné èíslo, ak je pridelené; prevádzkovate¾ zapísaný v obchodnom registri alebo
v inej evidencii podnikate¾ov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej
evidencie podnikate¾ov,
2. fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak je pridelené; prevádzkovate¾ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikate¾ov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie podnikate¾ov,
b) názov a adresu prevádzky,
c) kategorizáciu zdroja zneèisovania ovzduia,3)
d) návrh postupu alebo schválený postup zisovania
mnostva vypúaných zneèisujúcich látok,4)
e) bilanciu emisií zneèisujúcich látok za posledné tri
roky,
f) právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povo¾uje uívanie stavby.2)
(3) iados pod¾a odseku 2 podáva prevádzkovate¾
prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna èinnos alebo
viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke C, obvodnému úradu ivotného prostredia do 30 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa
povo¾uje uívanie stavby.2)
§5
Podmienky a náleitosti povolenia na vypúanie
skleníkových plynov do ovzduia a povolenia na
vypúanie zneèisujúcich látok do ovzduia
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia na základe
iadosti pod¾a § 3 ods. 2 vydá prevádzkovate¾ovi povolenie na vypúanie skleníkových plynov do ovzduia, ak
prevádzkovate¾ spåòa poiadavky na monitorovanie
emisií skleníkových plynov a na podávanie správ pod¾a
osobitného predpisu.1)

Povolenie na vypúanie
zneèisujúcich látok do ovzduia

(2) Obvodný úrad ivotného prostredia na základe
iadosti pod¾a § 4 ods. 2 vydá prevádzkovate¾ovi povolenie na vypúanie zneèisujúcich látok do ovzduia, ak
prevádzkovate¾ spåòa poiadavky na monitorovanie
emisií zneèisujúcich látok ustanovené osobitným
predpisom.5)

(1) Na vypúanie zneèisujúcich látok z prevádzky
alebo z jej èasti do ovzduia sa vyaduje povolenie na
vypúanie zneèisujúcich látok do ovzduia vydané
obvodným úradom ivotného prostredia pod¾a § 5 na
základe iadosti podanej pod¾a odseku 2.

(3) Povolenie na vypúanie skleníkových plynov do
ovzduia alebo povolenie na vypúanie zneèisujúcich
látok do ovzduia (ïalej len povolenie) sa môe
vzahova na jednu prevádzku alebo viac prevádzok na
tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovate¾om a súèasne mono udeli povolenie na vy-

§4

1

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
2
) § 76 a 85 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) § 33 písm. a) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
4
) § 26 ods. 3 písm. b) zákona è. 137/2010 Z. z.
5
) § 33 písm. i) zákona è. 137/2010 Z. z.
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púanie skleníkových plynov a povolenie na vypúanie zneèisujúcich látok.
(4) Povolenie
okrem
veobecných
náleitostí
rozhodnutia6) obsahuje
a) opis èinností vykonávaných v prevádzke a emisií
z nej,
b) monitorovací plán, ktorý obsahuje poiadavky na
monitorovanie emisií skleníkových plynov urèujúce
metodiku a frekvenciu monitorovania, postup
zisovania mnostva emisií skleníkových plynov
pod¾a osobitného predpisu1) alebo zneèisujúcich látok, ktorý bol schválený, alebo schválenie návrhu
takého postupu,
c) poiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov pod¾a osobitného predpisu1) alebo zneèisujúcich látok,
d) povinnosti prevádzkovate¾ov pod¾a § 21,
e) záväzok odovzdáva iné kvóty ako kvóty vydané pod¾a § 14 a 15 v mnostve rovnajúcom sa celkovým
emisiám prevádzky v kadom kalendárnom roku do
tyroch mesiacov po skonèení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky, ak ide o úèastníka schémy
obchodovania.
(5) Lehota na vydanie povolenia je 60 dní odo dòa zaèatia konania.
(6) Obvodný úrad ivotného prostredia do 10 dní odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti povolenia zale kópiu povolenia Ministerstvu ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(7) Povolenie na vypúanie skleníkových plynov
z prevádzky, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) musí zoh¾adòova podmienky a postupy urèené
v integrovanom povolení. Pri zmene, ktorá je dôvodom
aj na zmenu povolenia na vypúanie skleníkových plynov alebo pri vydaní nového integrovaného povolenia
sa zmení aj povolenie na vypúanie skleníkových plynov z prevádzky tak, aby toto v celom rozsahu zoh¾adòovalo podmienky a postupy urèené v integrovanom
povolení.
§6
Zmena a zruenie povolenia
(1) Prevádzkovate¾ je povinný bezodkladne oznámi
obvodnému úradu ivotného prostredia kadú pripravovanú zmenu charakteru, èinnosti prevádzky a kadú
významnú zmenu kapacity prevádzky,8) ktorá môe by
dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo
schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania.
Obvodný úrad ivotného prostredia zmení povolenie,
ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení
6
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prevádzky zo schémy obchodovania, ak jej prevádzkovate¾ nezostane dobrovo¾ným úèastníkom schémy
obchodovania, alebo o vyradení prevádzky zo systému
obchodovania. Na konanie o zmene povolenia sa primerane vzahujú ustanovenia § 3 ods. 4, § 4 ods. 3 a § 5.
(2) Obvodný úrad ivotného prostredia zruí vydané
povolenie na vypúanie skleníkových plynov,
a) ak zistí, e prevádzkovanie prevádzky bolo ukonèené,8)
b) ak zistí, e prevádzkovanie prevádzky nie je technicky moné,8)
c) ak zistí, e dolo k zmene podmienok na zaradenie
do schémy obchodovania,
d) a vyradí prevádzku zo schémy obchodovania, ak dôjde
k splneniu podmienok pod¾a písmen a) a c).
(3) Obvodný úrad ivotného prostredia zmení povolenie na vypúanie skleníkových plynov, ak sa zmenili
podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie.
(4) Obvodný úrad ivotného prostredia preskúma povolenie na vypúanie skleníkových plynov kadých
pä rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia.
(5) Práva a povinnosti prevádzkovate¾a urèené v povolení prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovate¾ je povinný oznámi obvodnému úradu
ivotného prostredia, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom správou registra zmenu prevádzkovate¾a a svoje identifikaèné údaje pod¾a § 3 alebo § 4
do desiatich dní odo dòa, keï dolo k prechodu práv
a povinností. Organizácia poverená ministerstvom
správou registra pre kvóty skleníkových plynov je vnútrotátny správca.
DRUHÁ ÈAS
OBCHODOVANIE S KVÓTAMI
§7
Úèastníci schémy obchodovania
(1) Úèastníkom schémy obchodovania môe by okrem povinných úèastníkov schémy obchodovania
a dobrovo¾ných úèastníkov schémy obchodovania aj
kadá iná osoba, ak sa prihlási do registra Únie (ïalej
len register) pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Povinným úèastníkom schémy obchodovania je
prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna
èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾kách A a B, pre ktorú získal povolenie vypúa
skleníkové plyny, a prevádzkovate¾ lietadla pod¾a § 12
ods. 3. Dobrovo¾ným úèastníkom schémy obchodovania je prevádzkovate¾ kadej prevádzky prevádzkovanej
na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povole-

) § 47 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
) Príloha è. 1 k zákonu è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) Rozhodnutie Komisie (EÚ) è. 2011/278/EÚ zo dòa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného pride¾ovania emisných kvót pod¾a èlánku 10a smernice Európskeho parlamentu Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. L 130,
17. 5. 2011).
9
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1193/2011 zo dòa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaïuje register Únie na obdobie obchodovania zaèínajúce
1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami pod¾a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 2216/2004 a (EÚ) è. 920/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 29. 11. 2011).
7
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nie vypúa skleníkové plyny na základe podanej iadosti.
(3) Drite¾om kvóty oprávneným s kvótou obchodova môe by len úèastník schémy obchodovania.
(4) iadate¾, ktorý chce by úèastníkom schémy obchodovania a nie je povinným úèastníkom schémy obchodovania alebo dobrovo¾ným úèastníkom schémy
obchodovania, podáva vnútrotátnemu správcovi iados o zápis do registra, ktorá obsahuje
a) identifikaèné údaje, ktorými sú obchodné meno,
sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej
osoby a identifikaèné èíslo, ak je pridelené; právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej
evidencii podnikate¾ov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikate¾ov,
b) meno a priezvisko, bydlisko a rodné èíslo, ak ide o fyzickú osobu,
c) vymedzenie záujmu o úèas v schéme obchodovania,
d) údaje pod¾a osobitného predpisu,10) ak ide o iadate¾a, ktorý chce by úèastníkom schémy obchodovania.
(5) Vnútrotátny správca zapíe iadate¾a do registra
a zriadi mu úèet kvót do 20 pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti pod¾a odseku 4. Vnútrotátny správca
postupuje v konaní o iadosti o úèas v schéme obchodovania pod¾a osobitného predpisu.9) Zápisom do registra sa iadate¾ stáva úèastníkom schémy obchodovania.
(6) Vnútrotátny správca zapíe povinných úèastníkov a dobrovo¾ných úèastníkov schémy obchodovania
do registra a zriadi im úèet kvót na základe ich iadosti,
ktorú sú povinní poda do 20 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúanie skleníkových plynov a ktorá obsahuje údaje pod¾a odseku 4;
v konaní o zápis do registra sa postupuje pod¾a odseku 5.
(7) Náklady za operácie nad úètami a za správu kvót
v registri znáa úèastník schémy obchodovania a platí
vnútrotátnemu správcovi poplatky pod¾a aktuálneho
sadzobníka poplatkov vydaného vnútrotátnym správcom a schváleného ministerstvom.
§8
Úèastníci systému obchodovania
(1) Úèastníkom systému obchodovania môe by okrem povinných úèastníkov systému obchodovania aj
kadá iná osoba, ak sa prihlási do registra systému obchodovania (ïalej len register systému). Povinným
úèastníkom systému obchodovania je prevádzkovate¾
prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna èinnos alebo
viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke C, pre
ktorú získal povolenie vypúa zneèisujúce látky
a má pridelené kvóty pre zneèisujúcu látku.
(2) Drite¾om kvóty oprávneným s kvótou obchodova môe by len úèastník systému obchodovania.
(3) iadate¾, ktorý chce by úèastníkom systému obchodovania a nie je povinným úèastníkom systému ob10

) Prílohy III, V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) è. 1193/2011.
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chodovania, podáva správcovi registra systému iados
o zápis do registra systému, ktorá obsahuje
a) identifikaèné údaje, ktorými sú obchodné meno,
sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej
osoby a identifikaèné èíslo, ak je pridelené; právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej
evidencii podnikate¾ov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikate¾ov,
b) meno a priezvisko, bydlisko a rodné èíslo, ak ide o fyzickú osobu.
(4) Správca registra systému zapíe iadate¾a do registra systému a zriadi mu úèet kvót do 20 pracovných
dní odo dòa doruèenia iadosti pod¾a odseku 3. Zápisom do registra systému sa iadate¾ stáva úèastníkom
systému obchodovania.
(5) Správca registra systému zapíe povinných
úèastníkov systému obchodovania do registra systému
a zriadi im úèet kvót na základe iadosti, ktorú sú povinní poda do 20 pracovných dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúanie zneèisujúcich látok a ktorá obsahuje údaje pod¾a odseku 3
písm. a).
(6) Prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva
jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe
è. 1 tabu¾ke C, ktorému sa vydá povolenie na vypúanie zneèisujúcich látok po ukonèení pride¾ovania kvót zneèisujúcich látok na prísluné obchodovate¾né obdobie, sa stane povinným úèastníkom systému
obchodovania a v nasledujúcom obchodovate¾nom
období.
§9
Predloenie zoznamu prevádzok
(1) Pre osemroèné obchodovate¾né obdobie zaèínajúce od 1. januára 2013 a pre kadé nasledujúce obchodovate¾né obdobie predloí ministerstvo Európskej komisii (ïalej len Komisia) zoznam prevádzok, v ktorých
sa vykonáva jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾kách A a B, vrátane výrobcov
elektrickej energie, ako aj kadé predbené individuálne
roèné mnostvo bezodplatne pridelených kvót,
s pouitím elektronickej ablóny poskytnutej Komisiou
pod¾a osobitného predpisu.8) Výrobcom elektrickej
energie je prevádzkovate¾ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím
stranám a v ktorej sa nevykonávala iná èinnos uvedená v prílohe è. 1 tabu¾kách A a B okrem spa¾ovania palív.
(2) Ak Komisia nezamietne zápis prevádzky do zoznamu prevádzok vrátane zodpovedajúcich predbených
individuálnych roèných mnostiev bezodplatne pridelených kvót pre túto prevádzku, ministerstvo urèí celkové koneèné roèné mnostvo bezodplatne pridelených
kvót na kadý rok poèas obchodovate¾ného obdobia
pod¾a odseku 1 a predloí ich Komisii.
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§ 10
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1) Pre osemroèné obchodovate¾né obdobie zaèínajúce od 1. januára 2013 a pre kadé nasledujúce obchodovate¾né obdobie vnútrotátny správca zapíe povinným úèastníkom schémy obchodovania bezodplatné
kvóty v mnostve vypoèítanom pod¾a osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty sa nezapíu prevádzkovate¾ovi prevádzky na èas prevádzky spojenú s výrobou
elektrickej energie, prevádzkovate¾ovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhlièitého.
(2) Pri významnej zmene kapacity prevádzky, zníení
úrovne èinnosti prevádzky, zníení a nasledujúcom
zvýení úrovne èinnosti prevádzky a ukonèení èinnosti
prevádzky sa mnostvo bezodplatne pridelených kvót
pod¾a odseku 1 upraví pod¾a osobitného predpisu.8) Ak
prevádzkovate¾ nenahlási ministerstvu údaje pod¾a
§ 21 ods. 5 písm. b) a d), èím dôjde k neoprávnenému
prideleniu bezodplatných kvót, je prevádzkovate¾ povinný vráti neoprávnene pridelené bezodplatné kvóty
najneskôr do 31. decembra prísluného kalendárneho
roka, v ktorom mu boli bezodplatné kvóty neoprávnene
pridelené.
(3) Pri pride¾ovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie
pre nové zdroje novým úèastníkom schémy obchodovania sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa nepridelia novým úèastníkom schémy obchodovania na èas
prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovate¾ovi prevádzky na zachytávanie, prepravu
alebo ukladanie oxidu uhlièitého. Novým úèastníkom
schémy obchodovania je prevádzkovate¾ akejko¾vek
prevádzky, ktorá vykonáva jednu èinnos alebo viac
èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾kách A a B a ktorá prvýkrát získala povolenie na vypúanie skleníkových plynov po 30. júni 2011 alebo ktorej kapacita bola
významne rozírená po 30. júni 2011, a to výluène v súvislosti s týmto rozírením.
(4) Nový úèastník schémy obchodovania predloí ministerstvu iados o pridelenie bezodplatných kvót po
urèení zaèiatku benej prevádzky alebo zmenenej èasti
prevádzky pod¾a osobitného predpisu.8) Súèasou iadosti je kópia povolenia na vypúanie skleníkových
plynov a údaje predloené prostredníctvom elektronickej ablóny poskytnutej Komisiou pod¾a osobitného
predpisu.8)
(5) Ministerstvo posúdi iados pod¾a odseku 4 do
60 dní odo dòa jej doruèenia a predloí ju Komisii. Do
30 dní odo dòa schválenia iadosti Komisiou ministerstvo urèí koneèné roèné mnostvo bezodplatne pridelených kvót.
(6) Kvóty pridelené pod¾a odsekov 1 a 2 v mnostve
vypoèítanom pod¾a osobitného predpisu8) zapíe vnútrotátny správca kadoroène na pokyn ministerstva do
registra.
(7) Vnútrotátny správca zapíe na pokyn ministerstva kvóty do registra novému úèastníkovi schémy obchodovania pod¾a osobitného predpisu.9)

Strana 2919

(8) Vnútrotátny správca nezapíe v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka
vyradená zo schémy obchodovania, a v ïalích rokoch
obchodovate¾ného obdobia jej prevádzkovate¾ovi do registra bezodplatné kvóty pridelené vyradenej prevádzke na prísluné obchodovate¾né obdobie.
(9) Ak dôjde k zlúèeniu alebo rozdeleniu prevádzok,
ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovate¾a
prevádzky urèí mnostvo bezodplatných kvót, ktoré
budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých kadá spåòa podmienky uvedené
v prílohe è. 1 tabu¾kách A a B.
(10) Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môe
s nimi obchodova. Nepridelenú èas priznaných jednotiek môe ministerstvo preda priamo, sprostredkovane alebo na drabe. Ak priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane pouijú ustanovenia § 20.
Peòané prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a mono
ich poui ako výdavok aj v budúcich rokoch.
§ 11
Pouívanie jednotiek certifikovaného zníenia
emisií (CER) a jednotiek zníenia emisií (ERU)
z projektových aktivít v schéme obchodovania
(1) Prevádzkovate¾ prevádzky alebo prevádzkovate¾
lietadla môe poiada o výmenu jednotiek certifikovaného zníenia emisií (CER) a jednotiek zníenia emisií
(ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania za
kvóty platné od roku 2013, a to
a) do 31. marca 2015, ak ide o jednotky certifikovaného zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií
(ERU) vydané do 31. decembra 2012 v rámci projektových èinností registrovaných do 31. decembra
2012,
b) ak ide o jednotky certifikovaného zníenia emisií
(CER) a jednotky zníenia emisií (ERU) vydané od
1. januára 2013 v rámci projektových èinností registrovaných do 31. decembra 2012,
c) ak krajiny pôvodu jednotiek certifikovaného
zníenia emisií (CER) vydaných od 1. januára 2013
v rámci projektových èinností registrovaných od
1. januára 2013 a realizovaných v najmenej rozvinutých krajinách neratifikujú príslunú medzinárodnú dohodu s Európskou úniou, najneskôr vak do
31. decembra 2020.
(2) V osemroènom obchodovate¾nom období zaèínajúcom sa od 1. januára 2013 môe prevádzkovate¾ prevádzky alebo prevádzkovate¾ lietadla poui jednotky
z projektov alebo iných èinností zníenia emisií v tretích krajinách, ak tak ustanoví dohoda uzavretá medzi
Európskou úniou a tretími krajinami, a v súlade s touto dohodou. Prevádzkovate¾ prevádzky a prevádzkovate¾ lietadla môe poui aj jednotky certifikovaného
zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií (ERU),
ak tak ustanoví dohoda uzavretá medzi Európskou
úniou a tretími krajinami, a v súlade s touto dohodou.
(3) Jednotky zníenia emisií (ERU) a jednotky certifi-
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kovaného zníenia emisií (CER) sa nemôu poui, ak
sa projektové aktivity vykonávajú
a) v jadrových zariadeniach,
b) na vyuívanie územia, na zmeny vo vyuívaní územia a na lesnícke èinnosti,
c) ak nepriamo zníia alebo obmedzia úroveò emisií
z prevádzok pod¾a § 2 písm. f),
d) v sektoroch a pre tie skleníkové plyny, ktorých
pouitie bolo zakázané v súlade s opatreniami prijatými pod¾a osobitného predpisu11) od 1. mája 2013.
(4) Povinní úèastníci schémy obchodovania a noví
úèastníci schémy obchodovania môu na pokrytie emisií skleníkových plynov pod¾a odseku 1 písm. b) poui
jednotky certifikovaného zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií (ERU) do výky percentuálneho
podielu pridelených kvót pre kadú prevádzku v rozsahu ustanovenom vo veobecne záväznom právnom
predpise pod¾a § 26 ods. 2 písm. b).
§ 12
Celkové mnostvo kvót a schéma obchodovania
s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1) Pre osemroèné obchodovate¾né obdobie zaèínajúce od 1. januára 2013 a pre kadé nasledujúce obchodovate¾né obdobie sa celkové mnostvo kvót, ktoré má
by pridelené prevádzkovate¾om lietadiel, rovná hodnote 95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených poètom rokov v danom obchodovate¾nom období. Pre tieto obchodovate¾né obdobia je referenèným
rokom kalendárny rok konèiaci sa 24 mesiacov pred
zaèiatkom obchodovate¾ného obdobia.
(2) Ministerstvo zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzahu
k prevádzkovate¾ovi lietadla, ak
a) mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky alebo
b) je Slovenská republika èlenským tátom s najväèím odhadovaným zapoèítaným mnostvom emisií
z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento
prevádzkovate¾ lietadla uskutoènil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzahu
k prevádzkovate¾ovi lietadla, ktorý zaèal prevádzku
po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky;
vo vetkých ostatných prípadoch kalendárny rok zaèínajúci sa 1. januára 2006.
(3) Prevádzkovate¾om lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú èinnos uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D, alebo vlastník lietadla, ak
táto osoba nie je známa alebo nie je urèená vlastníkom
lietadla, a osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti
sluby pravidelnej alebo nepravidelnej leteckej dopravy
prepravujúcej cestujúcich, náklad alebo potu.
11
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§ 13
Monitorovanie a podávanie
správ pre leteckú dopravu
(1) Prevádzkovate¾ lietadla, ktorý iada o bezodplatné pridelenie kvót pod¾a § 14 ods. 1 alebo pod¾a § 15
ods. 2, zisuje a vykazuje údaje o tonokilometroch v rozsahu a postupom uvedeným v prílohe è. 3 a v súlade
s monitorovacím plánom pre zisovanie a vykazovanie
tonokilometrov pod¾a osobitného predpisu.1) Monitorovací plán pre zisovanie a vykazovanie tonokilometrov
schva¾uje na návrh prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo.
(2) Prevádzkovate¾ lietadla, ktorý iada o bezodplatné pridelenie kvót pod¾a § 14 ods. 1 alebo pod¾a § 15
ods. 2, zisuje a vykazuje údaje o emisiách skleníkových
plynov v rozsahu a postupom pod¾a osobitného
predpisu1) a v súlade s monitorovacím plánom pre
zisovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov
pod¾a osobitného predpisu.1) Monitorovací plán pre
zisovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov
schva¾uje na návrh prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo. Prevádzkovate¾ lietadla je povinný oznámi ministerstvu kadú významnú zmenu monitorovacieho plánu pre zisovanie a vykazovanie emisií skleníkových
plynov pod¾a osobitného predpisu1) do 30 dní od tejto
zmeny, najneskôr do konca prísluného kalendárneho
roka.
§ 14
Pride¾ovanie a vydávanie kvót
prevádzkovate¾om lietadiel
(1) Prevádzkovate¾ lietadla môe pre kadé obchodovate¾né obdobie poiada o bezodplatné pridelenie
kvót. Prevádzkovate¾ lietadla v iadosti predloenej ministerstvu uvedie overené údaje o tonokilometroch týkajúce sa leteckých èinností uvedených v prílohe è. 1
tabu¾ke D, uskutoènených týmto prevádzkovate¾om
lietadla za sledovaný rok. Sledovaným rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa konèí 24 mesiacov pred
zaèiatkom obdobia, na ktoré sa vzahuje. iados sa
podáva do 31. marca roku nasledujúceho po sledovanom roku.
(2) Ministerstvo predloí Komisii iadosti prijaté pod¾a odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred zaèiatkom obdobia, na ktoré sa iados vzahuje.
(3) Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou o referenènej hodnote pod¾a
osobitného predpisu12) vypoèíta a uverejní na svojom
webovom sídle
a) celkový poèet kvót na dané obdobie pridelený
kadému prevádzkovate¾ovi lietadla, ktorého iados predloilo Komisii pod¾a odseku 2, vypoèítaný
tak, e sa poèet tonokilometrov zahrnutých do ia-

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 550/2011 zo dòa 7. júna 2011, ktorým sa pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovujú urèité obmedzenia vzahujúce sa na vyuívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov (Ú. v. EÚ L 149, 8. 6.
2011).
12
) Rozhodnutie Komisie zo dòa 26. septembra 2011 o referenèných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov
prevádzkovate¾om lietadiel pod¾a èlánku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2011/638/EÚ) (Ú. v. EÚ L 252,
28. 9. 2011).
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dosti vynásobí referenènou hodnotou pod¾a osobitného predpisu,12)
b) poèet kvót pridelený kadému prevádzkovate¾ovi lietadla na kadý rok, ktorý sa urèí tak, e jeho celkový
poèet kvót na dané obdobie vypoèítaný pod¾a písmena a) sa vydelí poètom rokov v období, v ktorom daný
prevádzkovate¾ lietadla vykonáva letecké èinnosti
uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D.
(4) Pre obchodovate¾né obdobie pod¾a § 12 ods. 1 zapíe vnútrotátny správca do registra pod¾a osobitného
predpisu9) na pokyn ministerstva kadoroène prevádzkovate¾ovi lietadla kvóty urèené prevádzkovate¾ovi lietadla pod¾a odseku 3.
(5) Ak dôjde k zlúèeniu prevádzkovate¾ov lietadiel
alebo rozdeleniu prevádzkovate¾a lietadla, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovate¾a lietadla
urèí mnostvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkovate¾om lietadla. Rozdelením prevádzkovate¾a lietadla sa rozumie zmena,
pri ktorej je prevádzkovate¾ rozdelený na dvoch alebo
viacerých prevádzkovate¾ov, z ktorých kadý spåòa
podmienky uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D.
(6) Po zlúèení prevádzkovate¾ov lietadiel nesmie
mnostvo bezodplatne pridelených kvót presiahnu súèet mnostiev bezodplatne pridelených kvót urèených
jednotlivým prevádzkovate¾om lietadiel.
(7) Pri rozdelení prevádzkovate¾a lietadla nesmú
mnostvá bezodplatne pridelených kvót presiahnu
mnostvo bezodplatne pridelených kvót urèených prevádzkovate¾ovi lietadla pred rozdelením.
§ 15
Osobitná rezerva pre urèitých
prevádzkovate¾ov lietadiel
(1) V obchodovate¾nom období pod¾a § 12 ods. 1 sa
z celkového mnostva kvót, ktoré má ministerstvo prideli, vyèlenia 3 % na osobitnú rezervu pre prevádzkovate¾ov lietadiel,
a) ktorí zaèínajú s vykonávaním èinností leteckej dopravy, ktoré sú uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, po
sledovanom roku, za ktorý v súvislosti s obchodovate¾ným obdobím pod¾a § 12 ods. 1 predloili overené
údaje o tonokilometroch, alebo
b) ktorých tonokilometre sa zvýia v priemere o viac
ako 18 % roène v èase medzi sledovaným rokom, za
ktorý sa údaje o tonokilometroch predloili v súvislosti s obchodovate¾ným obdobím pod¾a § 12 ods. 1,
a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorých èinnos nie je úplným ani èiastoèným pokraèovaním èinností leteckej dopravy, ktoré predtým vykonával iný prevádzkovate¾ lietadla.
(2) Prevádzkovate¾ lietadla pod¾a odseku 1 môe poiada o bezodplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy
Únie prostredníctvom iadosti, ktorú predloí ministerstvu. Prevádzkovate¾ lietadla predkladá iados do
30. júna tretieho roka obchodovate¾ného obdobia pod¾a § 12 ods. 1, na ktoré sa vzahuje. Bezodplatné kvóty, ktoré majú by pridelené prevádzkovate¾ovi lietadla
pod¾a odseku 1 písm. b), nesmú presiahnu 1 000 000
kvót.
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(3) iados pod¾a odseku 2 obsahuje
a) overené údaje o tonokilometroch pre èinnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, ktoré
vykonáva prevádzkovate¾ lietadla v druhom kalendárnom roku obchodovate¾ného obdobia pod¾a § 12
ods. 1, na ktoré sa iados vzahuje,
b) dokumenty preukazujúce, e kritériá oprávnenosti
pod¾a odseku 1 sú splnené; dokumenty priloí k iadosti v prílohe,
c) ak ide o prevádzkovate¾ov lietadla pod¾a odseku 1
písm. b), aj údaje o
1. percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovate¾ lietadla v èase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predloili pod¾a § 14 ods. 1 v súvislosti
s obchodovate¾ným obdobím pod¾a § 12 ods. 1,
a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
2. absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovate¾ lietadla v èase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch
predloili pod¾a § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovate¾ným obdobím pod¾a § 12 ods. 1, a druhým
kalendárnym rokom tohto obdobia,
3. absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovate¾ lietadla v èase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch
predloili pod¾a § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovate¾ným obdobím pod¾a § 12 ods. 1, a druhým
kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorý presahuje percento pod¾a odseku 1 písm. b).
(4) Ministerstvo predloí Komisii iadosti, ktoré mu
boli predloené pod¾a odseku 2, najneskôr do iestich
mesiacov od koneèného termínu na predloenie iadosti.
(5) Ministerstvo do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenènej hodnote pod¾a osobitného predpisu12) vypoèíta a uverejní na svojom webovom sídle pridelenie kvót
a) z osobitnej rezervy pre kadého prevádzkovate¾a lietadla, ktorého iados predloilo Komisii pod¾a odseku 4; toto pridelenie sa vypoèíta tak, e sa referenèná hodnota stanovená Komisiou vynásobí
1. tonokilometrami zahrnutými do iadosti predloenej Komisii pod¾a odseku 3 písm. a) a odseku 4,
ak ide o prevádzkovate¾a lietadla pod¾a odseku 1
písm. a),
2. absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento pod¾a odseku 1 písm. b) a ktoré
sú zahrnuté do iadosti predloenej Komisii pod¾a
odseku 3 písm. c) tretieho bodu a odseku 4, ak ide
o prevádzkovate¾a lietadla pod¾a odseku 1
písm. b),
b) kadému prevádzkovate¾ovi lietadla na kadý rok,
ktoré sa urèí tak, e prídel kvót pod¾a písmena a) sa
vydelí poètom celých kalendárnych rokov, ktoré
ostávajú v obchodovate¾nom období pod¾a § 12
ods. 1, na ktoré sa pridelenie vzahuje.
§ 16
Vydanie a pridelenie kvót zneèisujúcich látok
(1) Obchodovate¾né obdobie s kvótami zneèisujúcich látok trvá jeden kalendárny rok.
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(2) Ministerstvo najneskôr devä mesiacov pred zaèiatkom obchodovate¾ného obdobia ustanoví celkové
mnostvo kvót zneèisujúcich látok, ktoré vydá pre prísluné obchodovate¾né obdobie a ktoré sa zapíu do registra systému na úèet ministerstva; zároveò urèí
mnostvo kvót v èlenení pod¾a okresov, ktoré sa môu
bezodplatne prideli povinným úèastníkom systému
obchodovania.
(3) Po ustanovení kvót pod¾a odseku 2 obvodný úrad
ivotného prostredia rozhodnutím bezodplatne pridelí
kvóty povinným úèastníkom systému obchodovania
prevádzkujúcim prevádzky v jeho územnej pôsobnosti
tak, aby sa kvóty urèené pre okres neprekroèili.
(4) Obvodný úrad ivotného prostredia vydá povinným úèastníkom systému obchodovania rozhodnutie
o pridelení kvót najneskôr tri mesiace pred zaèiatkom
obchodovate¾ného obdobia. Pri vydávaní rozhodnutia
o pridelení kvót vychádza najmä z
a) mnostva kvót zneèisujúcich látok urèeného pre
okres v príslunom obchodovate¾nom období,
b) mnostva emisií zneèisujúcej látky vypusteného
z prevádzky za predchádzajúce roky,
c) podnikate¾ského zámeru v nadväznosti na prevádzkovanie prevádzky,
d) predpokladanej regionálnej potreby tepla,
e) programu zniovania emisií z prevádzky,13)
f) programu na zlepenie kvality ovzduia.14)
(5) Obvodný úrad ivotného prostredia do desiatich
dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o pridelení kvót zale kópiu rozhodnutia ministerstvu,
ktoré na jeho základe pridelené kvóty prevedie na úèet
kvót povinného úèastníka systému obchodovania.
(6) Pri prevode kvót pod¾a § 19 ods. 3 sa môu kvóty
urèené pre okres pod¾a odseku 2 prekroèi.
(7) Informácie o pridelených kvótach a ich prevodoch
sa sprístupòujú v registri systému.
(8) Ak po pridelení kvót pod¾a odsekov 3 a 5 zostanú
na úète kvót ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo môe tieto kvóty preda priamo alebo sprostredkovane niektorému z úèastníkov systému obchodovania.
Ak kvóty zneèisujúcich látok predá, prevedie ich v registri systému na úèet kvót úèastníka systému obchodovania. Peòané prostriedky získané z predaja kvót
zneèisujúcich látok sú príjmom Environmentálneho
fondu.
§ 17
Vnútrotátny správca
(1) Pre obchodovate¾né obdobie zaèínajúce od 1. januára 2013 a pre kadé nasledujúce obchodovate¾né
obdobie na zabezpeèenie presnej evidencie týkajúcej sa
vydávania, zapisovania, drby, prevodu a zruenia kvót
13
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ministerstvo ustanoví vnútrotátneho správcu pod¾a
osobitného predpisu.9)
(2) Vnútrotátny správca je zodpovedný za správu
súboru uívate¾ských úètov patriacich do právomoci
èlenského tátu v rámci registra. Vnútrotátny správca
postupuje pri výkone svojej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu.9)
(3) Kvóta je v drbe úèastníka schémy obchodovania,
ak je v registri zapísaná na jeho úète kvót.
(4) Jedna kvóta môe by v drbe len jedného úèastníka schémy obchodovania. Kvóta musí by oznaèená
registraèným èíslom.
§ 18
Draba kvót a vyuitie výnosov
(1) Pre osemroèné obchodovate¾né obdobie zaèínajúce od 1. januára 2013 a pre kadé nasledujúce obchodovate¾né obdobie kvóty, ktoré sú urèené prevádzkovate¾om prevádzok, ktorí vykonávajú jednu alebo viac
èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾kách A a B,
a ktoré nie sú pridelené bezodplatne pod¾a tohto zákona, sú draené pod¾a osobitného predpisu.15)
(2) Nepridelené kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje
pod¾a § 10 ods. 3 sa poskytujú na obchodovanie formou
draby pod¾a osobitného predpisu.15)
(3) Pod¾a osobitného predpisu15) sa vydraí 15 % kvót
urèených prevádzkovate¾om lietadiel, ktoré boli vydané
pre obchodovate¾né obdobie od 1. januára 2012 do
31. decembra 2012 a pre obchodovate¾né obdobie pod¾a § 12 ods. 1. Poèet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na drabe kvót poèas kadého obchodovate¾ného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových
zapoèítaných emisiách za vetky èlenské táty za referenèný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej
republiky o celkovom mnostve emisií skleníkových
plynov z èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke D.
(4) Nepridelené kvóty z osobitnej rezervy Únie pre
prevádzkovate¾ov lietadiel pod¾a § 15 sa poskytujú na
obchodovanie formou draby pod¾a osobitného predpisu.15)
(5) Funkciu
aukcionára
pod¾a
osobitného
predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka pod¾a
osobitného predpisu.16)
(6) Výnos získaný z draieb kvót pod¾a odsekov 1 a 4
je príjmom kapitoly ministerstva, prièom
a) 50 % sa pouije na financovanie projektov reálne dosiahnute¾ných a merate¾ných úspor emisií skleníkových plynov, zvyovania energetickej úèinnosti,
zniovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnovite¾nými zdrojmi energie
a zavádzania najlepie dostupných technológií vedúcich k zniovaniu emisií skleníkových plynov

) § 15 ods. 1 písm. m) zákona è. 137/2010 Z. z.
) § 11 zákona è. 137/2010 Z. z.
15
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1031/2010 zo dòa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010) v platnom znení.
16
) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
14
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a zneèisujúcich látok prostredníctvom schémy
tátnej pomoci pod¾a § 26 ods. 4 administrovanej
ministerstvom,
b) 10 % sa pouije na financovanie schémy tátnej pomoci prevádzkam pod¾a § 26 ods. 5, v prípade ktorých sa predpokladá znaèné riziko úniku uhlíka
v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien
elektrickej energie administrovanej ministerstvom,
c) 20 % sa pouije na podporu èinností na dosiahnutie
cie¾ov tátnej environmentálnej politiky.
(7) Výnos získaný z draieb kvót pod¾a odsekov 1 a 4
je do výky 20 % príjmom Environmentálneho fondu
a mono ho poui ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(8) Výnosom sa na úèely tohto zákona rozumie výnos
zníený o poplatky pod¾a osobitného predpisu.15)
(9) Výka pouite¾ného výnosu z draieb kvót na úèely pod¾a odsekov 6 a 7 sa urèí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky
kadoroène do 30. septembra.
(10) Ministerstvo môe v odôvodnených prípadoch
meni výku percentuálnej distribúcie pouite¾ného
výnosu z draieb kvót na úèely pod¾a odsekov 6 a 7.
§ 19
Register systému, prevod, odovzdanie
a zruenie kvót zneèisujúcich látok
(1) V registri systému sa sprístupòujú informácie o
a) vydaných a pridelených kvótach zneèisujúcich látok povinným úèastníkom systému obchodovania
a o ich prevodoch,
b) prevodoch kvót pod¾a odseku 3,
c) mnostvách zneèisujúcich látok, pre ktoré boli vydané emisné kvóty, vypustených z prevádzok povinných úèastníkov systému obchodovania poèas daného obchodovate¾ného obdobia.
(2) Kvóta je v drbe úèastníka systému obchodovania, ak je v registri systému zapísaná na jeho úète kvót.
Jedna kvóta môe by v drbe len jedného úèastníka
systému obchodovania.
(3) Vydané kvóty zneèisujúcich látok pridelené na
prísluné obchodovate¾né obdobie sa môu prenáa
medzi úèastníkmi systému obchodovania bez akýchko¾vek obmedzení do 15. februára roka nasledujúceho
po príslunom obchodovate¾nom období; zákaz pod¾a
odseku 4 tým nie je dotknutý.
(4) Zakazuje sa prevod kvót, ktoré zvyujú pridelené
kvóty povinnému úèastníkovi systému obchodovania,
ak má prevádzku umiestnenú v oblasti riadenia kvality
ovzduia,17) v ktorej sú prekraèované limitné hodnoty
zneèisujúcej látky, ktorej kvóty sa majú previes. To
neplatí, ak ide o kvóty pridelené pre okres pod¾a § 16
ods. 2 a ich prevod v rámci tohto okresu.
(5) Prevod kvót a ich zaevidovanie v registri systému
môu vykona splnomocnení zástupcovia urèení úèastníkmi systému obchodovania alebo o prevod kvót a ich
zaevidovanie môu písomne poiada správcu registra
17

) § 9 ods. 2 zákona è. 137/2010 Z. z.
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systému úèastníci systému obchodovania, medzi ktorými sa prevod uskutoèòuje.
(6) Kvóty zneèisujúcich látok odovzdané pod¾a § 21
ods. 4 písm. b) správca registra systému zruí na základe oznámenia obvodného úradu ivotného prostredia
pod¾a § 27 ods. 1 písm. g).
(7) Splnomocnený zástupca úèastníka systému obchodovania môe sám dobrovo¾ne zrui kvóty, ktoré
má drite¾ na úète kvót, alebo môe o dobrovo¾né zruenie kvót písomne poiada správcu registra systému.
Správca registra systému zruí vetky kvóty, o ktorých
zruenie poiadal splnomocnený zástupca.
(8) Ak nebudú kvóty zneèisujúcich látok vydané pre
prísluné obchodovate¾né obdobie zruené pod¾a odsekov 6 alebo 7, vetky zostávajúce kvóty zruí správca
registra systému automaticky tri mesiace po doruèení
oznámenia pod¾a § 27 ods. 1 písm. g).
(9) Ak prevádzkovate¾ nevráti do 31. decembra neoprávnene pridelené kvóty pod¾a § 10 ods. 2, ministerstvo uloí prevádzkovate¾ovi pokutu vo výke 100 eur
za kadú neoprávnene pridelenú kvótu.
§ 20
Prevod, odovzdanie a zruenie
kvót skleníkových plynov
(1) Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na
prísluné obchodovate¾né obdobie sa môu prenáa
medzi
a) úèastníkmi schémy obchodovania zo Slovenskej republiky,
b) úèastníkmi schémy obchodovania pod¾a písmena a)
a úèastníkmi zahraniènej schémy obchodovania
z èlenského tátu Európskej únie,
c) úèastníkmi schémy obchodovania pod¾a písmena a)
alebo písmena b) a úèastníkmi schémy obchodovania zo tátov z prílohy B Kjótskeho protokolu alebo
inej medzinárodnej zmluvy.
(2) Prevod kvót a ich zaevidovanie sa vykonáva na základe iadosti majite¾a úètu v registri alebo majite¾
úètu môe poiada o prevod kvót a o ich zaevidovanie
vnútrotátneho správcu.
(3) Kvóty skleníkových plynov vydané prísluným orgánom iného èlenského tátu Európskej únie alebo
tátu z prílohy B Kjótskeho protokolu sú rovnocenné
s kvótami skleníkových plynov vydanými ministerstvom a ich dritelia ich môu poui na plnenie povinnosti prevádzkovate¾a pod¾a odseku 4.
(4) Kvóty skleníkových plynov odovzdané pod¾a § 21
ods. 1 písm. b) register následne zruí.
(5) Splnomocnený zástupca, urèený drite¾om kvót
skleníkových plynov, môe sám dobrovo¾ne zrui kvóty, ktoré má drite¾ na úète kvót, alebo môe o dobrovo¾né zruenie kvót poiada správcu registra. Register
zruí vetky kvóty, o ktorých zruenie poiadal splnomocnený zástupca.
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(6) Kvóty skleníkových plynov alebo kvóty zneèisujúcich látok nemôu by predmetom záloného
práva a ani nepeòaným vkladom18) do základného
imania kapitálových spoloèností.
(7) Prevádzkovate¾ lietadla, ktorému boli kvóty pridelené, do 30. apríla kadého kalendárneho roka odovzdá
také mnostvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám
z leteckých èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke D,
ktoré tento prevádzkovate¾ uskutoèòuje, za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli overené v súlade
s kritériami pod¾a osobitného predpisu.19) Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, register následne zruí.
(8) Prevádzkovate¾ do 30. apríla kadého kalendárneho roka odovzdá mnostvo iných kvót ako kvót vydaných pod¾a § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiám
z tejto prevádzky poèas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami pod¾a
osobitného predpisu.19) Kvóty skleníkových plynov,
ktoré budú odovzdané, register následne zruí.
(9) Na úèely plnenia záväzkov prevádzkovate¾a a prevádzkovate¾a lietadla pod¾a odseku 7 alebo 8 budú
uznané aj kvóty vydané prísluným orgánom iného
èlenského tátu.
(10) Povinnos odovzda kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázate¾ne zachytávajú a preváajú
na trvalé uloenie do zariadenia s povolením pod¾a osobitného predpisu.20)
§ 21
Povinnosti prevádzkovate¾ov
a prevádzkovate¾ov lietadiel
(1) Prevádzkovate¾, ktorý je povinným úèastníkom
schémy obchodovania, okrem prevádzkovate¾a, ktorý
prevádzkuje úloisko na úèely trvalého ukladania oxidu uhlièitého do geologického prostredia pod¾a osobitného predpisu,20) je povinný
a) predloi obvodnému úradu ivotného prostredia,
a ak ide o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvu,
kadoroène do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky poèas predchádzajúceho
kalendárneho roka overenú oprávneným overovate¾om pod¾a § 24 ako správnu v súlade s kritériami
pod¾a osobitného predpisu,19)
b) odovzda kvóty skleníkových plynov pod¾a § 20
ods. 7 a 8, prièom povinní úèastníci schémy obchodovania a prevádzkovate¾ lietadla nemôu na tento
úèel poui priznané jednotky,
c) plni povinnosti pod¾a písmena a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania pod¾a § 6 ods. 1 a 2,
d) predloi ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov a správu o overení správy o emisiách
18
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skleníkových plynov z prevádzky v elektronickej podobe do 31. marca.
(2) Povinnosti prevádzkovate¾a, ktorý je povinným
úèastníkom schémy obchodovania, platia aj pre dobrovo¾ného úèastníka schémy obchodovania odo dòa
vstupu do schémy obchodovania.
(3) Prevádzkovate¾, ktorý je povinným úèastníkom
schémy obchodovania, a prevádzkovate¾ lietadla
nemôe uskutoèòova ïalie prevody kvót, pokia¾ správa o emisiách skleníkových plynov pod¾a odseku 1
písm. a) nebola oprávneným overovate¾om pod¾a § 24
overená ako správna v súlade s kritériami pod¾a osobitného predpisu.19)
(4) Prevádzkovate¾, ktorý je povinným úèastníkom
systému obchodovania, je povinný
a) predloi obvodnému úradu ivotného prostredia
správu o emisiách zneèisujúcich látok pod¾a osobitného predpisu21) s uvedením mnostva kvót na
úète kvót, ktorých je drite¾om, k 15. februáru roka
nasledujúceho po príslunom obchodovate¾nom období,
b) odovzda správcovi registra systému do 30 dní po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu22) také mnostvo kvót zneèisujúcej látky, aké pod¾a tohto rozhodnutia emitoval v príslunom obchodovate¾nom období.
(5) Prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva
jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe
è. 1 tabu¾kách A a B, je povinný
a) predloi ministerstvu do dvoch mesiacov od doruèenia iadosti zaslanej ministerstvom riadne podloené a nezávisle overené údaje potrebné na výpoèet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe
výrobkov, tepla a elektrickej energie a o spotrebe
tepla a paliva,
b) nahlási ministerstvu kadú významnú zmenu kapacity èasti prevádzky v lehote do 30 dní odo dòa zaèiatku zmenenej prevádzky pod¾a osobitného predpisu,8) najneskôr vak do 31. decembra kalendárneho
roka, v ktorom sa táto zmenená prevádzka zaèala,
c) nahlási ministerstvu zníenie úrovne èinnosti èasti
prevádzky, zníenie a nasledujúce zvýenie úrovne
èinnosti èasti prevádzky pod¾a osobitného predpisu8) do 31. decembra prísluného kalendárneho
roka,
d) predloi ministerstvu kadoroène overenú správu
o úrovni èinnosti èastí prevádzky poèas prísluného
kalendárneho roka do 31. decembra prísluného kalendárneho roka,
e) oznámi obvodnému úradu ivotného prostredia
kadú významnú zmenu monitorovacieho plánu
pod¾a osobitného predpisu1) do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr vak do 31. decembra prísluného kalendárneho roka.

) § 59 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 600/2012 zo dòa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovate¾ov pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
20
) Zákon è. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhlièitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21
) § 4 zákona è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov.
22
) § 5 zákona è. 401/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
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§ 22
Overenie správnosti správy o emisiách
skleníkových plynov z prevádzky
Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky,
poiada v odôvodnených prípadoch obvodný úrad
ivotného prostredia najneskôr do 15. marca Slovenskú inpekciu ivotného prostredia o odborné stanovisko, ktoré Slovenská inpekcia ivotného prostredia doruèí obvodnému úradu ivotného prostredia najneskôr
do 31. marca. Na jeho základe poiada obvodný úrad
ivotného prostredia prevádzkovate¾a o dopracovanie
a opätovné predloenie správy. Prevádzkovate¾ je povinný doruèi obvodnému úradu ivotného prostredia
upravenú overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky najneskôr do 15. apríla. Obvodný úrad
ivotného prostredia v tomto prípade predloí potvrdenie o správnosti správy správcovi registra najneskôr do
30. apríla.
§ 23
Platnos kvót
(1) Kvóty skleníkových plynov vydané od 1. januára
2013 sú platné pre osemroèné obchodovate¾né obdobie
zaèínajúce od 1. januára 2013 a pre kadé nasledujúce
obchodovate¾né obdobie.
(2) Vnútrotátny správca tyri mesiace po zaèiatku
kadého obchodovate¾ného obdobia pod¾a odseku 1
zruí na pokyn ministerstva kvóty skleníkových plynov, ktoré boli vydané pre predchádzajúce obchodovate¾né obdobie a ktoré neboli odovzdané a zruené pod¾a
§ 20.
(3) Kvóty zruené pod¾a odseku 2 sa nahradia kvótami pod¾a osobitného predpisu.9)
(4) Kvóty zneèisujúcich látok platia len poèas obchodovate¾ného obdobia, pre ktoré boli vydané pod¾a
§ 16 ods.1.
§ 24
Oprávnený overovate¾
(1) Oprávnený overovate¾ je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá je
a) akreditovaná Slovenskou národnou akreditaènou
slubou pod¾a osobitného predpisu19) v èase vydania
správy o overení alebo
b) odborne spôsobilá fyzická osoba poverená na overovanie správ o emisiách skleníkových plynov spôsobom pod¾a odsekov 3 a 19 alebo na overovanie
mnostva bezodplatne pridelených kvót a ktorá je
zapísaná do registra oprávnených overovate¾ov.
(2) Register oprávnených overovate¾ov vedie ministerstvo.
(3) Podmienky udelenia, odnímania a vzájomného
uznávania akreditácie upravuje osobitný predpis.19)
23
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(4) Fyzická osoba, ktorá chce by oprávneným overovate¾om (ïalej len iadate¾) v iadosti o vydanie osvedèenia uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
b) vymedzenie kategórií priemyselných èinností a druhov prevádzok uvedených v prílohe è. 1, pre ktoré
chce by oprávneným overovate¾om,
c) obchodné meno zamestnávate¾a a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené.
(5) Prílohou k iadosti o vydanie osvedèenia je
a) overená kópia dokladu o najvyom dosiahnutom
vzdelaní,
b) doklad o dåke odbornej praxe v príslunom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
c) opis technického a materiálneho vybavenia na výkon èinnosti oprávneného overovate¾a,
d) preh¾ad publikaènej, vedeckej alebo inej odbornej
èinnosti iadate¾a vo vzahu ku kategóriám priemyselných èinností a k druhom prevádzok, pre ktoré
chce by oprávneným overovate¾om, ak bola vykonávaná.
(6) Ministerstvo zapíe do registra oprávnených overovate¾ov fyzickú osobu, ktorá úspeným zloením
skúky preukáe potrebnú úroveò vedomostí o technológiách v prísluných kategóriách priemyselných èinností a v druhoch prevádzok uvedených v prílohe è. 1,
pre ktoré chce by oprávneným overovate¾om, a splní
poiadavky pod¾a osobitného predpisu;19) skúku zabezpeèuje ministerstvo.
(7) Na skúku ministerstvo pripustí fyzickú osobu, ktorá
a) spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a odseku 8,
b) spåòa podmienky odbornej praxe pod¾a odseku 9,
c) uhradila správny poplatok pod¾a osobitného predpisu.23)
(8) Kvalifikaèným predpokladom pod¾a odseku 7
písm. a) je vysokokolské vzdelanie technického smeru
druhého stupòa a najmenej trojroèná odborná prax
alebo vysokokolské vzdelanie technického smeru prvého stupòa a najmenej esroèná odborná prax.
(9) Odborná prax pod¾a odseku 7 písm. b) je èinnos v
a) oblasti zisovania mnostva vypúaných skleníkových plynov,
b) preverovaní údajov o mnostvách vypúaných skleníkových plynov,
c) zisovaní a preverovaní údajov, ktoré slúia ako podklad na zisovanie mnostva vypúaných skleníkových plynov, v kategóriách priemyselných èinností
a v druhoch prevádzok, pre ktoré chce by oprávneným overovate¾om.
(10) Skúku tvorí písomná èas a ústna èas skúky,
ktoré sa konajú v jeden deò pred skúobnou komisiou.
Ústnu èas skúky mono kona a po úspenom vykonaní písomnej èasti skúky. Výsledok skúky sa hodnotí ako celok klasifikaènými stupòami vyhovel alebo
nevyhovel. O priebehu skúky a jej výsledku sa vyhotoví zápisnica. Výsledok skúky sa oznámi iadate¾ovi
ústne, bezprostredne po jej vykonaní. Ak iadate¾ na
skúke nevyhovel, môe skúku jeden raz opakova,

) Poloka è. 171k prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov.
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najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dòa skúky, na ktorej nevyhovel. iadate¾, ktorý nevyhovel ani na opakovanej skúke, môe predloi
novú iados o vydanie osvedèenia najskôr po jednom
roku odo dòa konania opakovanej skúky. Komisia pri
vykonávaní skúky postupuje pod¾a rokovacieho poriadku komisie, ktorý schva¾uje ministerstvo.

¾om, alebo v plnení jej oznamovacej povinnosti, môe
rozhodnú o jej výmaze z registra oprávnených overovate¾ov alebo zmeni rozsah zahàòajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môe overova
správy.

(11) iadate¾ovi, ktorý vyhovel skúke, ministerstvo
vydá osvedèenie na pä rokov, ktoré obsahuje
a) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia oprávneného overovate¾a,
b) rozsah zahàòajúci vymedzenie kategórií a druhov
prevádzok, pre ktoré môe overova správy,
c) rozsah zahàòa vymedzenie èinností, pre ktoré môe
overova mnostvo bezodplatne pridelených kvót,
d) identifikaèné èíslo osvedèenia,
e) dátum zápisu do registra oprávnených overovate¾ov,
f) dátum vydania osvedèenia.

TÁTNA SPRÁVA

(12) Ministerstvo môe uloi fyzickej osobe, ktorá je
oprávneným overovate¾om, aby sa podrobila preskúaniu, ak dôjde k zmenám veobecne záväzných právnych predpisov alebo ak dôjde k zisteniu závaných nedostatkov v jeho èinnosti.
(13) Oprávnený overovate¾ nemôe overova správy
o emisiách skleníkových plynov predkladané pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. a) prevádzkovate¾mi a mnostvo bezodplatne pridelených kvót, s ktorými je personálne,
ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.
(14) Ak oprávnený overovate¾ overí správu o emisiách skleníkových plynov predloenú prevádzkovate¾om pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) ako správnu, vkladá do
tabu¾ky overených emisií v registri roèné overené emisie postupom pod¾a osobitného predpisu.10) Ak vloenie
roèných overených emisií za predchádzajúci rok nebude kadoroène vykonané do 31. marca, vnútrotátny
správca zablokuje prevod kvót z úètu kvót spôsobom
pod¾a osobitného predpisu.10)
(15) Osvedèenie zaniká
a) smrou oprávneného overovate¾a alebo jeho vyhlásením za màtveho,
b) rozhodnutím ministerstva o zruení osvedèenia,
c) ak nevyhovel na preskúaní,
d) uplynutím èasu, na ktorý bolo osvedèenie udelené.
(16) Ministerstvo zruí osvedèenie, ak
a) oprávnený overovate¾ o to poiada,
b) oprávnený overovate¾ prestane spåòa niektorú
z podmienok pod¾a odseku 7 písm. a) a b).
(17) Ministerstvo vymae z registra oprávnených overovate¾ov fyzickú osobu, ktorá
a) zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu,
b) o to poiada,
c) nevyhovela na skúaní.
(18) Ministerstvo rozhodne o výmaze z registra oprávnených overovate¾ov fyzickú osobu, ak prestane spåòa
niektorú z podmienok pod¾a odseku 7 písm. a) a b).
(19) Ak ministerstvo zistí nedostatky vo výkone èinnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávneným overovate24

TRETIA ÈAS

§ 25
Orgány tátnej správy
tátnu správu pod¾a tohto zákona vykonáva
a) ministerstvo,
b) obvodný úrad ivotného prostredia.
§ 26
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) je ústredným orgánom tátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b) vykonáva hlavný tátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami pod¾a osobitného predpisu,24)
c) vypracúva zoznam prevádzok a urèuje kadé predbené a koneèné celkové roèné mnostvo bezodplatne pridelených kvót a oznamuje ich Komisii a ostatným èlenským tátom,
d) urèuje vnútrotátneho správcu,
e) predáva kvóty z rezervy kvót skleníkových plynov
platných pre obchodovate¾né obdobie konèiace
31. decembra 2012, ktoré neboli pridelené novým
úèastníkom schémy obchodovania,
f) predáva nepridelené kvóty zneèisujúcich látok pod¾a § 16 ods. 8,
g) spravuje nepridelené priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodova,
h) oznamuje kadoroène do 28. februára vnútrotátnemu správcovi mnostvo bezodplatne pridelených
kvót pod¾a § 10 ods. 1 a 5,
i) je notifikaèným orgánom vo vzahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami
skleníkových plynov a správy o vyuití príjmov z obchodovania kvót formou draby a prijatých opatreniach na zniovanie emisií skleníkových plynov,
j) uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,
k) vydáva osvedèenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b), overuje
odbornú spôsobilos a vedie register oprávnených
overovate¾ov,
l) predkladá Komisii iadosti pod¾a § 14 ods. 2 a § 15
ods. 4,
m) vypoèíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu
prijatia rozhodnutia Komisiou mnostvo kvót pod¾a
§ 14 ods. 3 písm. a) a b) a § 15 ods. 5,
n) ukladá pokuty za iné správne delikty pod¾a § 28, ak
ide o prevádzkovate¾a lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii zmeny právnej úpravy ukladania pokút
pre prevádzkovate¾ov a prevádzkovate¾ov lietadla,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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o) predkladá kadoroène do 31. marca vnútrotátnemu
správcovi potvrdenie o správnosti správy pod¾a § 21
ods. 1 písm. a), ak ide o prevádzkovate¾a lietadla,
p) zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzahu k prevádzkovate¾ovi
lietadla pod¾a § 12 ods. 2,
q) podáva Komisii iados o uloenie zákazu prevádzky
prevádzkovate¾ovi leteckej dopravy,
r) spravuje register systému,
s) schva¾uje kadú významnú zmenu monitorovacieho
plánu na zisovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovate¾a lietadla pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) národné emisné stropy25) a celkové mnostvo kvót
zneèisujúcich látok pre prísluné obchodovate¾né
obdobie v èlenení pod¾a okresov,
b) percentuálny podiel pridelených kvót pre kadú prevádzku, do ktorého výky sú prevádzkovatelia oprávnení pouíva jednotky certifikovaného zníenia emisií
(CER), jednotky zníenia emisií (ERU) a jednotky z projektov alebo iných èinností zníenia emisií v schéme
obchodovania poèas obchodovate¾ného obdobia; celkové pouitie týchto jednotiek musí by v súlade s príslunými záväzkami doplnkovosti pod¾a Kjótskeho
protokolu a dohovoru alebo inej medzinárodnej dohody a s rozhodnutiami prijatými na ich základe,
c) podmienky a náleitosti skúky, ktorá preukáe potrebnú úroveò vedomostí o technológiách v prísluných kategóriách priemyselných èinností a v druhoch prevádzok uvedených v prílohe è. 1, ako aj
o spôsobe stanovenia výky bezodplatnej alokácie.
(3) Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorým sa ustanoví úèel vyuitia výnosov
z predaja kvót v drabách.
(4) Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zale Komisii na
notifikáciu schému tátnej pomoci26) na financovanie projektov reálne dosiahnute¾ných a merate¾ných úspor emisií
skleníkových plynov, zvyovania energetickej úèinnosti,
zniovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady
fosílnych palív obnovite¾nými zdrojmi energie a zavádzania najlepie dostupných technológií vedúcich k zniovaniu emisií skleníkových plynov a zneèisujúcich látok.
(5) Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zale Komisii
na notifikáciu schému tátnej pomoci26) prevádzkam,
v ktorých prípade sa predpokladá znaèné riziko úniku
uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do
cien elektrickej energie.
§ 27
Obvodný úrad ivotného prostredia
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia
25
26

) § 4 ods. 4 zákona è. 137/2010 Z. z.
) Èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
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a) rozhoduje o vydaní povolení, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania alebo systému obchodovania pod¾a § 5 a 6,
b) oznamuje vydanie povolení, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania alebo systému obchodovania ministerstvu,
c) rozhoduje o pridelení kvót zneèisujúcich látok povinným úèastníkom systému obchodovania pod¾a
§ 16 ods. 3 a 4,
d) vykonáva tátny dozor vo veciach obchodovania
s kvótami pod¾a osobitného predpisu,25)
e) vydáva prevádzkovate¾om, ktorí sú povinnými úèastníkmi schémy obchodovania alebo dobrovo¾nými
úèastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy predloenej pod¾a § 21 ods. 1 písm. a),
f) oznamuje ministerstvu informáciu, ak prevádzkovate¾ nepredloí správu pod¾a § 21 ods.1 písm. a) alebo
správa nie je overená ako správna,
g) oznamuje správcovi registra systému mnostvá emisií zneèisujúcich látok z prevádzok povinných
úèastníkov systému obchodovania do 30 dní odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu,22)
h) ukladá pokuty za správne delikty pod¾a § 28,
i) predkladá kadoroène do 31. marca vnútrotátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. a) okrem potvrdení uvedených
v § 26 ods. 1 písm. o),
j) postupuje pod¾a § 22, ak nastanú pochybnosti
o správnosti overenej správy,
k) schva¾uje kadú významnú zmenu monitorovacieho
plánu na zisovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovate¾a prevádzky pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) Obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja
rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje obvodný úrad ivotného prostredia v prvom stupni, pod¾a odseku 1 písm. a), c) a h).
§ 28
Iné správne delikty
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia, a ak ide
o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo, uloí prevádzkovate¾ovi, ktorý je povinným úèastníkom schémy obchodovania alebo dobrovo¾ným úèastníkom schémy
obchodovania a ktorý kadoroène do 30. apríla neodovzdá do registra Únie kvóty potrebné na pokrytie emisií
za predchádzajúci rok pod¾a § 21 ods. 1 písm. b), pokutu
vo výke 100 eur za kadú nepokrytú tonu ekvivalentu
oxidu uhlièitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie
pokuty za neodovzdanie kvót nezbavuje prevádzkovate¾a a prevádzkovate¾a lietadla povinnosti odovzda
správcovi registra kvóty rovnajúce sa príslunému prekroèeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok.
(2) Obvodný úrad ivotného prostredia, a ak ide
o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo, uloí prevádzkovate¾ovi pokutu od 1 000 eur do 16 600 eur, ak
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a) nepodá v urèenej lehote iados o povolenie pod¾a § 3
alebo 4 alebo § 36,
b) nedodriava poiadavky na monitorovanie emisií
skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich
emisiách ustanovené v povolení pod¾a § 5,
c) neoznámi údaje pod¾a § 6 ods. 1 alebo § 13,
d) nesplní v urèenej lehote povinnosti pod¾a § 21 ods. 1
písm. a) a § 21 ods. 5.
(3) Pri rozhodovaní o výke pokuty pod¾a odseku 2 sa
prihliada na závanos poruenia povinnosti, èas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace
kodlivé následky na ivotné prostredie alebo zdravie
¾udí.
(4) Pokuta sa uloí do troch rokov odo dòa, keï sa
zistilo poruenie povinnosti, najneskôr do piatich rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Obvodný úrad ivotného prostredia pri poruení
povinností prevádzkovate¾om, ktorý je povinným
úèastníkom systému obchodovania, ustanovených
v povolení vydanom pod¾a § 5 ods. 2 písm. b) a c) a v § 21
ods. 4, postupuje pod¾a osobitného predpisu.27)
(6) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
zoznam povinných úèastníkov schémy obchodovania,
dobrovo¾ných úèastníkov schémy obchodovania a povinných úèastníkov systému obchodovania, ktorí poruia poiadavku na odovzdanie mnostva kvót pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 4.
(7) Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho
fondu.
(8) Ak si prevádzkovate¾ lietadla nesplnil povinnosti
pod¾a tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpeèi ani uloením pokuty, môe ministerstvo
poiada Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovate¾om lietadla rozhodla o uloení zákazu prevádzky.
(9) iados o uloenie zákazu prevádzky obsahuje
a) podrobnosti o sankciách uloených pod¾a tohto zákona,
b) odôvodnenie uloenia zákazu prevádzky na území
Európskej únie,
c) odporúèanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky
na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa
mali uplatòova,
d) dôkaz o poruení povinnosti prevádzkovate¾a lietadla.
§ 29
Zverejòovanie informácií a prístup k informáciám
(1) Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejòuje
a) zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾kách A, B a D vrátane zodpovedajúcich koneèných
27
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individuálnych roèných mnostiev bezodplatne pridelených kvót,
b) informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa
zúèastòuje investor alebo prijímate¾ zo Slovenskej
republiky,
c) informácie o predaji kvót pod¾a § 26 ods. 1 písm. e) a f).
(2) Vnútrotátny správca zverejòuje na svojom webovom sídle údaje o overených emisiách skleníkových
plynov za predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Pri nakladaní s informáciami pod¾a tohto zákona
sa primerane pouijú ustanovenia pod¾a osobitného
predpisu.28)
(4) Na úèely vykonávania tátnej správy pod¾a tohto
zákona je ministerstvo oprávnené získava a spracováva údaje z registra obèanov Slovenskej republiky
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.29)
§ 30
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v tomto
zákone ustanovené inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa
nevzahuje na konanie pod¾a § 9, 10, 14 a 15, § 26
ods. 1 písm. d) a § 27 ods. 1 písm. e).
§ 31
Vzah k veobecnému predpisu
o slubách na vnútornom trhu
Na výkon èinnosti, postup podávania iadostí o osvedèenie, rozhodovanie o vydaní osvedèenia pod¾a § 24 a výkon dozoru pod¾a tohto zákona sa pouijú ustanovenia
veobecného predpisu o slubách na vnútornom trhu.31)
§ 32
Podávanie správ
(1) Ministerstvo kadoroène vypracúva a zasiela Komisii do 30. júna správu o uplatòovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov. Správa musí obsahova najmä informácie o spôsobe pride¾ovania kvót,
o prevádzke registra, o uplatòovaní poiadaviek na monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, o overovaní správ o emisiách a o prevodoch kvót, ak k nejakým dochádza, údaje o pouívaní jednotiek zníenia emisií
(ERU) a jednotiek certifikovaného zníenia emisií (CER)
a v prípade potreby fikálnej úprave kvót.
(2) Ministerstvo kadoroène vypracúva a zasiela Komisii správu o vyuití príjmov z obchodovania kvót formou draby a prijatých opatreniach na zniovanie emisií skleníkových plynov.

) § 3 ods. 1 a § 8 ods. 1 a 2 zákona è. 401/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
29
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
30
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
31
) § 3 a 8 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28
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§ 33
Poruenia na trhu draených produktov
(1) Osoba sa dopustí poruenia tým, e v rozpore
s osobitným predpisom32) manipuluje s trhom s draenými produktmi.
(2) Zasvätená osoba sa dopustí poruenia tým, e
v rozpore s
a) osobitným predpisom33) pouije túto dôvernú informáciu, keï podáva, upravuje alebo sahuje ponuku
na draený produkt, ktorého sa táto informácia
týka, priamo alebo nepriamo na svoj vlastný úèet
alebo na úèet tretej strany,
b) osobitným predpisom34) poskytne dôvernú informáciu inej osobe, pokia¾ k tomuto poskytnutiu nedochádza pri benom výkone jej zamestnania, povolania alebo jej povinností,
c) osobitným predpisom34) odporuèí inej osobe alebo
presvedèí inú osobu na základe dôvernej informácie,
aby predloila, upravila alebo stiahla ponuku na
draený produkt, ktorého sa táto informácia týka.
(3) Zasvätenou osobou pod¾a odseku 2 sa rozumie
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa dôvernú informáciu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, v súvislosti s nákupom kvót alebo kvót z leteckej dopravy
na aukènej platforme vymenovanej pod¾a osobitného
predpisu.15) Za zasvätenú osobu sa povauje tie ten,
kto získa dôvernú informáciu iným spôsobom a vie alebo môe vedie, alebo by vzh¾adom na svoje postavenie
vedie mal, e ide o dôvernú informáciu.
(4) Osoby, ktoré sú povinné zostavova zoznam osôb
pod¾a osobitného predpisu,35) a osoba, ktorá môe predklada ponuky na aukcii priamo (ïalej len draite¾),
sa dopustia poruenia tým, e v rozpore s osobitným
predpisom15) nevypracujú, neaktualizujú alebo nezalú na vyiadanie Národnej banky Slovenska zoznam
zasvätených osôb v súlade s osobitným predpisom.36)
(5) Osoba, ktorá je osobou s riadiacou zodpovednosou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s osobou s riadiacou zodpovednosou u aukcionára, sa dopustí poruenia tým, e v rozpore s osobitným
predpisom37) neoznámi Národnej banke Slovenska
existenciu ponúk na draené produkty alebo deriváty
èi iné finanèné nástroje s nimi spojené, ktoré boli predané, upravené alebo stiahnuté na ich vlastný úèet.
(6) Osoba, ktorá vypracúva alebo roziruje výskumné
práce týkajúce sa draených produktov alebo ktorá vypracúva alebo roziruje informácie, ktoré nie sú výskumnými
32

)
)
34
)
35
)
36
)
33

37

)
)
39
)
40
)
41
)
42
)
38
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prácami týkajúcimi sa draených produktov, ktoré odporúèajú alebo navrhujú investiènú stratégiu, a ktoré sú urèené
pre distribuèné kanály alebo verejnos, sa dopustí poruenia tým, e v rozpore s osobitným predpisom38)
a) nevenuje primeranú starostlivos tomu, aby tieto informácie boli dôkladne uvedené,
b) neinformuje o svojich záujmoch, alebo
c) neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa draených produktov.
(7) Kadá osoba uvedená v osobitnom predpise39) sa
dopustí poruenia tým, e v prípade, ak má dôvodné
podozrenie, e transakcia by mohla predstavova obchodovanie s vyuitím dôverných informácií alebo manipuláciu trhu, o tom bezodkladne neinformuje Národnú banku Slovenska.
(8) Za poruenia pod¾a odsekov 1, 2, 4 a 7 Národná
banka Slovenska uloí pod¾a závanosti, rozsahu, dåky
trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a) opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, alebo
b) pokutu do výky 800 000 EUR alebo
c) povinnos uhradi náhradu rovnajúcu sa hodnote
majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol
majetkový prospech získaný a oznámi túto skutoènos orgánu èinnému v trestnom konaní.
(9) Uloením sankcie pod¾a odseku 8 nie je dotknutá zodpovednos pod¾a osobitných predpisov.40)
(10) Pokuta pod¾a odseku 8 je splatná do 30 dní odo
dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(11) Sankcie pod¾a odseku 8 mono uloi do dvoch
rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr vak do desiatich rokov od ich vzniku.
(12) Sankcie pod¾a odseku 8 mono uloi aj za poruenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich èinnos dohliadaných subjektov.
§ 34
Doh¾ad Národnej banky Slovenska
(1) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad plnením povinností a dodriavaním zákazov pod¾a osobitného predpisu.41) Ustanovenia osobitného predpisu42) sa
pouijú primerane s tým, e tam, kde sa hovorí o kapitálovom trhu alebo finanènom trhu, rozumie sa na úèely tohto ustanovenia trh draených produktov.
(2) Doh¾adu Národnej banky Slovenska podlieha na
území Slovenskej republiky

Èl. 41 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Èl. 38 ods. 1 alebo 2 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Èl. 39 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Èl. 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
§ 132c ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
Èl. 42 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Èl. 42 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Èl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Napríklad Trestný zákon v znení neskorích predpisov, Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
Èl. 37 a 42 nariadenia Komisie (EÚ) è. 1031/2010.
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 135 a 135a zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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a) osoba, ktorej konanie môe by manipuláciou s trhom draených produktov,
b) osoba, ktorá má prístup k dôvernej informácii,
c) osoba, ktorá disponuje dôvernou informáciou a pritom
vie, alebo by mala vedie, e ide o dôvernú informáciu,
d) draite¾,
e) osoba s riadiacou zodpovednosou u draite¾a,
f) osoba spriaznená s osobou s riadiacou zodpovednosou u draite¾a,
g) osoba, ktorá vypracúva alebo roziruje informácie,
ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa
draených produktov, ktoré odporúèajú alebo navrhujú investiènú stratégiu, a ktoré sú urèené pre distribuèné kanály alebo verejnos.
TVRTÁ ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 35
Prechodné ustanovenia
(1) Prevádzkovate¾ musí ma povolenie na vypúanie
skleníkových plynov do ovzduia alebo povolenie na vypúanie zneèisujúcich látok do ovzduia na kadú prevádzku, a ak ide o prevádzkovate¾a lietadla, platnú prevádzkovú licenciu43) a schválený monitorovací plán pod¾a
§ 13
a) od 1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu èinnos
alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke A,
b) od 1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu èinnos
alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke C,
c) od 1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu èinnos
alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke D,
d) od 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu èinnos
alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke B.
(2) Povolenia vydané pod¾a doterajích predpisov sú
platné aj po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(3) Národné emisné stropy, kritériá ich hodnotenia
a celkové mnostvo kvót oxidov síry vyjadrených ako
oxid sirièitý ustanovené doterajím predpisom platia aj
po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
§ 36
Prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1
tabu¾ke C, ktorá bola uvedená do èinnosti pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, je povinný poda
iados o povolenie na vypúanie zneèisujúcich látok
do ovzduia do 31. marca 2013, ak takéto povolenie
nemá pod¾a doterajieho zákona.
§ 37
Ak Komisia poèas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelí Slovenskej republike ako riadiacemu èlenskému tátu prevádzkovate¾a lietadla
iadne zo zapoèítaných emisií z leteckej prevádzky spô43
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sobených letmi uskutoèòovanými prevádzkovate¾om
lietadla pod¾a § 12 ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho
pôsobnosti, Slovenská republika prestáva by jeho riadiacim èlenským tátom. Riadiacim èlenským tátom
je Slovenská republika pod¾a § 12 ods. 2 písm. b).
§ 38
(1) Dobrovo¾ní úèastníci schémy obchodovania môu
na pokrytie emisií skleníkových plynov pod¾a § 21
ods. 1 písm. b) poui do 30. apríla 2013 jednotky certifikovaného zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia
emisií (ERU) a priznané jednotky. Jednotky certifikovaného zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií
(ERU) môu poui do výky 7 % z poètu kvót, ktoré sú
povinní odovzda.
(2) Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovate¾né obdobie konèiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce obchodovate¾né obdobie.
§ 39
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
§ 40
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 117/2007
Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona è. 136/2010
Z. z., zákona è. 548/2010 Z. z., zákona è. 47/2011
Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z. a zákona è. 258/2011
Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è.131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové mnostvo kvót
zneèisujúcich látok v znení vyhláky è. 203/2008
Z. z., vyhláky è. 159/2010 Z. z. a vyhláky è. 52/2012
Z. z.,
4. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpoètu úspory emisií skleníkových plynov,
5. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na
úèely dane z emisných kvót.
Èl. II
Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v znení zákona è. 336/1998 Z. z.,

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoloèných pravidlách prevádzky leteckých dopravných sluieb v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
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zákona è. 214/2000 Z. z., zákona è. 623/2004 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z. a zákona è. 492/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 24 ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m),
ktoré znie:
m) vykonáva funkciu aukcionára pod¾a osobitného
predpisu,11a).
Doterajie písmeno m) sa oznaèuje ako písmeno n).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 18 ods. 5 zákona è. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z., zákona è. 276/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 286/2009 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z. a zákona
è. 223/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a n), ktoré
znejú:
i) podporu projektov zameraných na úèely reálne dosiahnute¾ných a merate¾ných úspor emisií skleníkových plynov,11a)
j) financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej úèinnosti, èistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
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k) modernizáciu zariadení s cie¾om úspory energie na
strane spotrebite¾a,
l) zvyovanie energetickej úèinnosti existujúcich budov vrátane zatep¾ovania,
m) pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpeèením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zniovania emisií skleníkových plynov,
n) podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej
doprave..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 2 písm. d) zákona è. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 12a sa citácia
§ 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona è. 572/2004 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou § 16 ods. 8 zákona è. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. V § 8 ods. 2 sa slová a) a d) nahrádzajú slovami
a) a d) a i) a n) a slová b) a c) sa nahrádzajú slovami
b), c) a i) a n).
Èl. IV
(1) Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
(2) Ustanovenia uvedené v èl. I § 24 ods. 1 písm. b),
§ 24 ods. 4 a 12 a § 24 ods. 15 a 19 strácajú úèinnos
1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 414/2012 Z. z.

ZOZNAM ÈINNOSTÍ
KATEGÓRIE ÈINNOSTÍ
1. Schéma obchodovania sa nevzahuje na prevádzky alebo ich èasti pouívané na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov a na prevádzky pouívajúce výluène biomasu.
2. Uvádzané prahové hodnoty sa vo veobecnosti vzahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy.
Ak prevádzkovate¾ prevádzkuje nieko¾ko èinností patriacich do kategórie èinností s rovnakým oznaèením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto èinností sa spoèítajú.
3. V prípade menovitého tepelného príkonu spa¾ovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na úrovni 20 MW.
Na úèely posúdenia hranice 20 MW menovitého tepelného príkonu sa sèítajú menovité tepelné príkony vetkých
spa¾ovacích zariadení, ktoré majú menovitý tepelný príkon rovný alebo väèí ako 3 MW. Zariadenia, ktoré pouívajú výluène biomasu, sa na úèely tohto výpoètu neberú do úvahy. Ak je hodnota súètov menovitých tepelných príkonov väèia ako 20 MW, do povolenia je potrebné zahrnú vetky spa¾ovacie zariadenia v prevádzke, t. j. aj tie,
ktoré majú mení menovitý tepelný príkon ako 3 MW, a aj zariadenia pouívajúce ako palivo biomasu. V oboch prípadoch sa berú do úvahy aj rezervné a záloné zariadenia. Rezervné a záloné zariadenia sa nezapoèítavajú na
úèely celkového menovitého tepelného príkonu vtedy, ak technicky nemôu paralelne fungova s hlavnými zariadeniami z technických alebo legislatívnych dôvodov.
4. Prevádzky, ktoré sa posudzujú pod¾a výrobnej kapacity (t, m3/èas) a tieto prevádzky majú výrobnú kapacitu
niiu, ako je uvedená prahová hodnota, posudzujú sa pod¾a menovitého tepelného príkonu existujúcich spa¾ovacích zariadení pod¾a postupu, ktorý je uvedený v predchádzajúcom texte. Prevádzka, ktorá nespåòa prahovú hodnotu výrobnej kapacity, musí by na základe existencie spa¾ovania palív vo výrobe a menovitého tepelného príkonu väèieho ako 20 MW do schémy obchodovania zaradená.
5. Keï sa zistí, e prahová hodnota kapacity akejko¾vek èinnosti uvedenej v tejto prílohe sa v nejakom zariadení prekroèí, vetky jednotky, v ktorých sa spa¾ujú palivá, okrem jednotiek na spa¾ovanie nebezpeèného odpadu alebo
komunálneho odpadu, sa zaèlenia do povolenia na emisie skleníkových plynov.
6. Od 1. januára 2012 sa do kategórie èinností uvedených v tabu¾ke D zahàòajú vetky lety s príletom na letisko alebo
s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.
Tabu¾ka A
Èinnosti

Skleníkové plyny

Spa¾ovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom väèím ako
20 MW (okrem zariadení na spa¾ovanie nebezpeèného alebo komunálneho odpadu).

Oxid uhlièitý

Rafinovanie minerálnych olejov.

Oxid uhlièitý

Výroba koksu.

Oxid uhlièitý

Praenie alebo spekanie vrátane granulovania kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy).

Oxid uhlièitý

Výroba surového eleza alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane
kontinuálneho liatia, s kapacitou väèou ako 2,5 tony za hodinu.

Oxid uhlièitý

Výroba alebo spracovanie elezných kovov (vrátane elezných zliatin), pri ktorej sa
prevádzkujú spa¾ovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väèím
ako 20 MW. Spracovanie zahàòa okrem iného valcovne, predohrievaèe, íhacie pece,
kováène, zlievarne, pokovovanie a morenie.

Oxid uhlièitý

Výroba cementového slinku v rotaèných peciach s výrobnou kapacitou väèou ako
500 ton za deò alebo v iných peciach s výrobnou kapacitou väèou ako 50 ton za deò.

Oxid uhlièitý

Výroba vápna alebo kalcinácia magnezitu v rotaèných peciach alebo iných peciach
s výrobnou kapacitou väèou ako 50 t za deò.

Oxid uhlièitý

Výroba skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 ton za deò.

Oxid uhlièitý

Výroba keramických výrobkov vypa¾ovaním, hlavne krytinových kridiel, tehál,
iaruvzdorných tvárnic, obkladaèiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou
kapacitou presahujúcou 75 ton za deò.

Oxid uhlièitý

Výroba bunièiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov.

Oxid uhlièitý

Výroba papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väèou ako 20 ton denne.

Oxid uhlièitý
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Tabu¾ka B
Èinnosti

Skleníkové plyny

Výroba primárneho hliníka.

Oxid uhlièitý
a plnofluórované
uh¾ovodíky

Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spa¾ovacie jednotky
s celkovým tepelným príkonom väèím ako 20 MW.

Oxid uhlièitý

Výroba alebo spracovanie neelezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie,
výroby odliatkov atï., kde sa prevádzkujú spa¾ovacie jednotky s celkovým
menovitým tepelným príkonom (vrátane palív pouitých ako redukèné èinidlá)
väèím ako 20 MW.

Oxid uhlièitý

Výroba izolaèného materiálu z minerálnej vlny vyuívajúcej sklo, kameò alebo
trosku s výrobnou kapacitou väèou ako 20 ton za deò.

Oxid uhlièitý

Suenie alebo kalcinácia sádrovca alebo výroba sadrokartónu a iných
výrobkov zo sádrovca, kde sa prevádzkujú spa¾ovacie jednotky s celkovým
menovitým tepelným príkonom väèím ako 20 MW.

Oxid uhlièitý

Priemyselná výroba sadzí zahàòajúca karbonizáciu organických látok, ako sú
oleje, dechty a zvyky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú
spa¾ovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väèím ako
20 MW.

Oxid uhlièitý

Výroba kyseliny dusiènej.

Oxid uhlièitý a oxid dusný

Výroba kyseliny apidovej.

Oxid uhlièitý a oxid dusný

Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej.

Oxid uhlièitý a oxid dusný

Výroba amoniaku.

Oxid uhlièitý

Výroba ve¾koobjemových organických chemikálií krakovaním, reformovaním,
èiastoènou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou
kapacitou väèou ako 100 ton za deò.

Oxid uhlièitý

Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo èiastoènou
oxidáciou s výrobnou kapacitou väèou ako 25 ton za deò.

Oxid uhlièitý

Výroba uhlièitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhlièitanu sodného (NaHCO3).

Oxid uhlièitý

Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzahuje tento
zákon, na úèely prepravy a geologického ukladania v úloisku povolené pod¾a
osobitného predpisu.

Oxid uhlièitý

Preprava skleníkových plynov potrubím na úèely geologického ukladania
v úloisku povoleného pod¾a osobitného predpisu.20)

Oxid uhlièitý

Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené pod¾a osobitného
predpisu.20)

Oxid uhlièitý

Tabu¾ka C
Èinnosti

Zneèisujúca látka

Èinnosti v energetike
Spa¾ovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väèím ako 50 MW
okrem spa¾ovacích zariadení, ktoré spa¾ujú výhradne zemný plyn naftový
a skvapalnené uh¾ovodíkové plyny (s výnimkou zariadení na nebezpeèný alebo
komunálny odpad).

Oxid sirièitý

Rafinovanie minerálnych olejov.

Oxid sirièitý

Výroba koksu.

Oxid sirièitý
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Výroba a spracovanie elezných kovov a spracovanie elezných rúd
Prevádzky na praenie alebo spekanie kovových rúd (vrátane sírnikovej rudy).
Prevádzky na výrobu surového eleza alebo ocele (z prvotných alebo
druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väèou ako 2,5
tony za hodinu.
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Oxid sirièitý
Oxid sirièitý

Priemysel nerastných surovín
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotaèných peciach s výrobnou
kapacitou väèou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku
alebo vápna v rotaèných peciach s kapacitou väèou ako 50 ton denne alebo
v iných peciach s kapacitou väèou ako 50 ton denne.
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou
väèou ako 20 ton za deò.

Oxid sirièitý

Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypa¾ovaním, najmä krytinových
kridiel, tehál, iaruvzdorných tvárnic, obkladaèiek, kameniny alebo
porcelánu, s výrobnou kapacitou väèou ako 75 ton za deò a s kapacitou pece
väèou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väèou ako 300 kg/m3.

Oxid sirièitý

Rafinérie ropy

Oxid sirièitý

Iné èinnosti
Priemyselné prevádzky na výrobu
a) bunièiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov,
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väèou ako 20 ton za deò.

Oxid sirièitý
Oxid sirièitý

Oxid sirièitý

Tabu¾ka D
Letecká doprava
Lety s odletom z letiska alebo príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území èlenského tátu.
Táto èinnos nezahàòa:
a) lety uskutoèòované v rámci úradnej misie výhradne na úèely prepravy vládnuceho
monarchu a jeho najbliej rodiny, hláv tátov, predsedov vlád a ministrov vlád krajiny, ktorá
nie je èlenským tátom, ak je to potvrdené prísluným indikátorom stavu v letovom pláne,
b) vojenské lety uskutoèòované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov,
c) pátracie a záchranné lety, protipoiarne lety, humanitárne lety a lety pohotovostnej
zdravotníckej sluby povolené prísluným kompetentným orgánom,
d) vetky lety uskutoèòované výhradne pod¾a vizuálnych letových pravidiel definovaných
v prílohe 2 k Chicagskemu dohovoru,
e) lety konèiace sa na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo, poèas ktorých nedolo k medzipristátiu,
f) výcvikové lety uskutoèòované výhradne na úèely získania licencie alebo hodnotenia, ak ide
o letovú posádku v kabíne, ak je to potvrdené príslunou poznámkou v letovom pláne, za
predpokladu, e let neslúi na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu alebo na umiestnenie
alebo prevoz lietadla,
g) lety uskutoèòované výhradne na úèely vedeckého výskumu alebo na úèely kontroly,
testovania alebo osvedèenia lietadla alebo zariadení na palube alebo na zemi,
h) lety uskutoèòované lietadlami s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosou
menou ako 5 700 kg,

Oxid uhlièitý
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i) lety uskutoèòované v rámci záväzkov vyplývajúcich zo sluby vo verejnom záujme,
uloených v súlade s osobitným predpisom31) na trasy v najvzdialenejích regiónoch
vymedzených v medzinárodnej zmluve44) alebo na trasy, na ktorých roèná ponúkaná kapacita
neprevyuje 30 000 sedadiel, a
j) lety, ktoré by inak spadali pod túto èinnos, uskutoèòované prevádzkovate¾om komerènej
leteckej dopravy, ktorý uskutoèòuje buï menej ako 243 letov poèas troch po sebe
nasledujúcich tvormesaèných obdobiach, alebo lety s celkovými roènými emisiami niími
ako 10 000 ton za rok.
Lety uskutoèòované z úradného poverenia výhradne na úèely dopravy vládnuceho monarchu
a jeho najbliej rodiny, hláv tátov, hláv vlád a ministrov vlád èlenských tátov nemôu by
na základe tohto písmena vyòaté.

44

) Èl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 414/2012 Z. z.

ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A ZNEÈISUJÚCICH LÁTOK
Tabu¾ka A
SKLENÍKOVÉ PLYNY

Oxid uhlièitý (CO2)
Metán (CH4)
Oxid dusný (N2O)
Fluórované uh¾ovodíky (HFC)
Plnofluórované uh¾ovodíky (PFC)
Fluorid sírový (SF6)

Tabu¾ka B
ZNEÈISUJÚCE LÁTKY

Oxid sirièitý (SO2)
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusièitý (NO2)
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Príloha è. 3
k zákonu è. 414/2012 Z. z.

ZÁSADY MONITOROVANIA TONOKILOMETROV Z ÈINNOSTÍ LETECKEJ
DOPRAVY A PODÁVANIE SPRÁV O TONOKILOMETROCH

Na úèely podávania iadostí o pridelenie kvót v súlade s § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 sa rozsah èinnosti leteckej dopravy vypoèíta v tonokilometroch pomocou vzorca:
tonokilometre = vzdialenos x uitoèné zaaenie,
kde
vzdialenos znamená vzdialenos po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatoèný fixný faktor 95 km a
uitoèné zaaenie znamená celkovú hmotnos prepravovaného nákladu, potovej zásielky a cestujúcich.
Na úèely výpoètu uitoèného zaaenia
a) poèet cestujúcich je poèet osôb na palube okrem posádky,
b) prevádzkovate¾ lietadla sa môe rozhodnú, èi uplatní skutoènú alebo normalizovanú hmotnos cestujúcich a zapísanej batoiny uvedenú v jeho dokumentácii o hmotnosti a vyváení pre prísluné lety alebo stanovenú tandardnú hodnotu 100 kg pre kadého cestujúceho a jeho zapísanú batoinu.
Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na úèely § 14 a 15
Kadý prevádzkovate¾ lietadla zahrnie informácie pod¾a § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 do svojej iadosti:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovate¾a lietadla
a) obchodné meno prevádzkovate¾a lietadla,
b) jeho riadiaci èlenský tát, adresu vrátane PSÈ a tátu,
c) jeho adresu vrátane PSÈ a tátu, ak sú odliné od jeho kontaktnej adresy v riadiacom èlenskom táte,
d) registraèné èísla lietadiel a typov lietadiel pouívaných v období, na ktoré sa vzahuje iados, na vykonávanie èinností leteckej dopravy uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
e) èísla osvedèenia prevádzkovate¾a lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali èinnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla, a názov orgánu, ktorý
ich vydal,
f) adresy, telefónne, faxové èísla a e-mail kontaktnej osoby a
g) obchodné meno a meno a priezvisko majite¾a lietadla.
B. Údaje o tonokilometroch
a) poèet letov pod¾a dvojíc letísk,
b) poèet osobokilometrov pod¾a dvojíc letísk,
c) poèet tonokilometrov pod¾a dvojíc letísk,
d) zvolená metóda výpoètu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batoiny,
e) celkový poèet tonokilometrov na vetky lety uskutoènené poèas roka, na ktorý sa vzahuje správa, spadajúce pod
letecké èinnosti uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 414/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoloèenstve a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra
2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008
(Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87,
31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
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415
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 668/2004 Z. z.
o rozde¾ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 1 zákona
è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:

c) 40 % pod¾a poètu iakov (detí, poslucháèov) kôl
a kolských zariadení zisteného zberom údajov pod¾a osobitného predpisu1) a prepoèítaného prísluným koeficientom uvedeným v prílohe è. 3,.

Èl. I

1) § 7a a 9d zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích
predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 668/2004
Z. z. o rozde¾ovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 276/2010 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 531/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§ 4a
V roku 2013 sa na rozde¾ovanie výnosu dane obciam
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) pouijú údaje o poète
obyvate¾ov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2011..

1. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

3. Príloha è. 3 znie:
Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 668/2004 Z. z.

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ KOLY, MATERSKEJ KOLY,
JAZYKOVEJ KOLY A KOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE
ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH KÔL, MATERSKÝCH KÔL, JAZYKOVÝCH KÔL
A KOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE,
KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU KOLSKÝCH OBJEKTOV
Tabu¾ka è. 1 Hodnoty koeficientov
Index
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Subjekt indexu
iak základnej umeleckej koly v individuálnej forme vzdelávania
iak základnej umeleckej koly v skupinovej forme vzdelávania
Diea materskej koly
Diea materskej koly pre deti so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Diea materskej koly pri zdravotníckom zariadení
Na èinnos kolského klubu detí pod¾a poètu iakov základnej koly
Diea v kolskom klube detí pri základnej kole pre iakov so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych kôl
Diea v kolskom klube detí pri zdravotníckom zariadení
Potenciálny stravník  iak základnej koly, základnej koly pre iakov
so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória

Koeficient
11,4
7,0
27,3
68,2
40,9
1,6
13,2
7,9
1,8
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Koeficient

Potenciálny stravník  iak základnej koly internátnej, základnej koly
internátnej pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
internátneho gymnázia, internátneho konzervatória
Poslucháè jazykovej koly
Diea kolského internátu z materskej koly, základnej koly, strednej koly
Diea kolského internátu zo koly pre deti a iakov so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Na záujmové vzdelávanie detí v centre vo¾ného èasu
Diea v reedukaènom centre
Diea v lieèebno-výchovnom sanatóriu
Diea v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Diea v centre peciálno-pedagogického poradenstva
Na správu kolských objektov pod¾a poètu detí materskej koly a základnej koly
v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce

3,6
0,5
15,0
75,0
1,1
117,0
113,0
0,2
2,0
1,5

Tabu¾ka è. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyujú koeficienty pre materskú kolu v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce, ak celkový poèet detí v materskej kole alebo materských kolách zriaïovate¾a nepresahuje 25
Poèet detí v materskej kole
(materských kolách) zriaïovate¾a
do 10
od 11 do 15
od 16 do 20
od 21 do 25

Zvýenie koeficientov
(bez oh¾adu na vek dieaa) o hodnotu
20,6
12,6
6,5
1,7

Tabu¾ka è. 3 Hodnoty, o ktoré sa zvyujú koeficienty na iaka základnej koly zriadenej na území obce na èinnos
kolského klubu detí, ak celkový poèet iakov v základnej kole nepresahuje 100
Poèet iakov základnej koly
do 25
od 26 do 48
od 49 do 100

4. Príloha è. 3a sa vypúa.

Zvýenie koeficientov o hodnotu
4,0
3,0
1,0

.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 668/2004 Z. z.

VZOREC
na výpoèet podielu obce na výnose dane
n

19

18

PDi = PDi a1 + PD i a2 + 0,32 x VD x (ki x OBi)/∑(ki x OBi) + 0,40 x VD x [∑(cj x zij) +∑(cj x zij m)]/
i=1
19

j=1

j=1

18

[Σ (cj x Zj) +¦(cj x Zj m)] + 0,05 x VDx OBi pp/OBpp ,
j=1

j=1

kde:
PDi a1

= 0,23 x VD x 0,43 x OBi/OB

PDi a2 zákl.

= 0,23 x VD x 0,57 x OBi/OB
n

PDi a2

= (PDi a2 zákl. x knv i)/¦( PDi a2 zákl. x knv i) x PDi a2 zákl.
i=1

Vysvetlivky:
PDi

 podiel obce i na výnose dane v eurách

PDi a1

 podiel obce i na výnose podielových daní v eurách neupravený koeficientom nadmorskej výky obce

PDi a2 zákl.

 pomocný výpoèet základne na výpoèet podielu obce PDia2

PDi a2

 podiel obce i na výnose podielových daní v eurách upravený koeficientom nadmorskej výky obce

VD

 výnos dane pod¾a § 2 zákona v eurách

OBi

 poèet obyvate¾ov obce i

OB

 poèet obyvate¾ov Slovenskej republiky

knv i

 koeficient nadmorskej výky obce i

ki

 koeficient obce i

cj

 koeficienty j uvedené v prílohe è. 3

zij

 poèet iakov (detí, poslucháèov) j kôl a kolských zariadení v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce i zistený zberom údajov pod¾a osobitného predpisu1)

zij m

 poèet iakov (detí, poslucháèov) j kôl a kolských zariadení zistený zberom údajov pod¾a osobitného
predpisu1) v zriaïovate¾skej pôsobnosti tátom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce i

Zj

 poèet iakov (detí, poslucháèov) j kôl a kolských zariadení v zriaïovate¾skej pôsobnosti obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov pod¾a osobitného predpisu1)

Zj m

 poèet iakov (detí, poslucháèov) j kôl a kolských zariadení v zriaïovate¾skej pôsobnosti zákonom
uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov pod¾a osobitného predpisu1)

OBi pp

 poèet obyvate¾ov obce i, ktorí dovàili vek 62 rokov

OBpp

 poèet obyvate¾ov Slovenskej republiky, ktorí dovàili vek 62 rokov

i

 údaj týkajúci sa príslunej obce

j

 údaj týkajúci sa príslunej koly a kolských zariadení uvedených v osobitnom predpise1)

n

 poèet obcí.
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Èl. II
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2013.

Robert Fico v. r.
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416
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. decembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatòovaní obmedzujúcich opatrení pri stave
núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike
a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní
obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberate¾ov plynu,
o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe urèenia obmedzujúcich
opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 95 ods. 1 písm. d) a e) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike
(1) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sú uplatòované ako
a) plán obmedzovania spotreby,
b) havarijný vypínací plán a
c) frekvenèný vypínací plán.
(2) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích
prostriedkoch1) a následným telefonickým oznámením
odberate¾om pripojeným do prenosovej sústavy a dispeèingom prevádzkovate¾ov distribuèných sústav. Odberatelia pripojení do prenosovej sústavy realizujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na základe telefonického
oznámenia dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Odberatelia pripojení do distribuènej sústavy realizujú obmedzujúce odberové stupne v rámci plánu obmedzovania spotreby samostatne na základe oznámenia
dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
Havarijné vypínacie stupne v havarijnom vypínacom pláne realizujú dispeèingy prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy na základe telefonického oznámenia dispeèingu
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(3) Plán obmedzovania spotreby urèí obmedzenie
spotreby elektriny odberate¾om na základe obmedzujúcich odberových stupòov elektrického výkonu. Plán obmedzovania spotreby je obmedzujúcim opatrením
v elektroenergetike, ktoré sa uskutoèòuje pri nedostatku elektriny v prenosovej sústave a distribuènej sústave, ak nie je moné zabezpeèi jej dostatok. Plán obmedzovania spotreby je uvedený v prílohe è. 1.
1

(4) Jednotlivé obmedzujúce odberové stupne uvedené
v prílohe è. 1 môu by uplatòované súèasne. Výkonovú náplò obmedzujúcich odberových stupòov kadoroène urèuje a aktualizuje dispeèing prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy pod¾a vlastností prenosovej sústavy a distribuènej sústavy.
(5) Pre odberate¾ov, na ktorých sa vzahujú obmedzujúce odberové stupne, je urèené bezpeènostné minimum. Bezpeènostným minimom je najniia hodnota odoberaného výkonu, pri ktorej nebudú ohrozené
ivoty a zdravie osôb a nedôjde k pokodeniu výrobných technologických zariadení.
(6) Havarijný vypínací plán je obmedzujúcim opatrením v elektroenergetike, ktoré je prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy a prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy uplatòované pri náhlej výraznej nerovnováhe
v sústave, ako aj pri likvidácii porúch v prenosovej alebo distribuènej sústave preruením dodávky elektriny
odberate¾om, ak nie je moné poui iné obmedzujúce
opatrenia v elektroenergetike. Havarijný vypínací plán
je uvedený v prílohe è. 2.
(7) Preruenie dodávky elektriny odberate¾om uskutoèní dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy vypnutím
vývodov v rozvodniach ve¾mi vysokého napätia a vysokého napätia s cyklickým vystriedaním vypnutia vývodov spravidla na dve hodiny od realizácie havarijného
vypínacieho stupòa. Výkonovú náplò havarijných vypínacích stupòov stanovuje a aktualizuje dispeèing
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(8) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy sa pri realizácii preruenia
dodávky elektriny z dôvodu poklesu frekvencie na hodnotu 49 Hz a niiu riadia frekvenèným vypínacím plánom, ktorý je realizovaný automaticky pouitím technických zariadení na vymedzenom území alebo na èasti
vymedzeného územia. Stupne frekvenèného vypínacieho plánu stanovuje a aktualizuje dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Frekvenèný vypínací plán

) § 3 písm. p), r) a s) zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 1 písm. l) zákona è. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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slúi na od¾ahèenie zaaenia elektrizaènej sústavy pri
predchádzaní stavu núdze a pri stave núdze, ako aj
z príèin, ktoré súvisia s havarijným poklesom frekvencie. Frekvenèný vypínací plán je uvedený v prílohe è. 3.
(9) Ak dochádza k poklesu frekvencie na hodnotu
49 Hz a niiu, dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy, dispeèingy prevádzkovate¾ov distribuèných sústav a výrobcovia elektriny bezodkladne pouijú vetky
dostupné technické prostriedky na vyrovnanie výkonovej
bilancie a udranie frekvencie v predpísaných medziach,
aby sa zabránilo ve¾kým kodám, ktoré by vznikli alebo
by mohli vzniknú naruením celistvosti sústavy.
(10) Frekvenèný vypínací plán je vykonávaný automaticky technickými prostriedkami na odpojenie spotreby
elektriny umiestnenými v zariadeniach prevádzkovate¾ov distribuèných sústav a odberate¾ov pripojených do
prenosovej sústavy. Prevádzkovatelia distribuèných
sústav a odberatelia pripojení do prenosovej sústavy
technické prostriedky na odpojenie spotreby elektriny
v rámci frekvenèného vypínacieho plánu naintalujú,
nastavia a prevádzkujú. Prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy urèí rozloenie objemov vypínania spotreby na
jednotlivé oblasti distribuèných sústav a kontroluje ich
umiestnenie a nastavenie.
(11) Obnovu napájania spotreby elektriny odpojenej
pôsobením technických prostriedkov v rámci frekvenèného vypínacieho plánu a odpojenej v rámci havarijného vypínacieho plánu vykonávajú dispeèingy prevádzkovate¾ov distribuèných sústav a odberatelia pripojení
do prenosovej sústavy len na základe pokynu dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Odberatelia
pripojení do prenosovej sústavy a odberatelia pripojení
do distribuènej sústavy realizujú pripojenie spotreby
v rámci prísluného odberového stupòa plánu obmedzovania spotreby na základe informácie o zruení odberového stupòa vyhlásenej vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(12) Ak dôjde k stavu núdze v plynárenstve, dispeèing
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy môe pri uplatnení
obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike poiada
plynárenský dispeèing o pozastavenie uplatnenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivých
poskytovate¾ov podporných sluieb v elektroenergetike, ktorí sú viazaní na odber zemného plynu. Ak to
umoní situácia v zásobovaní plynom, plynárenský
dispeèing na základe iadosti dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pozastaví vykonávanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre poskytovate¾ov
podporných sluieb v elektroenergetike na nevyhnutnú
dobu, ktorú dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy odôvodní v iadosti. Pozastavenie vykonávania obmedzujúcich opatrení v plynárenstve na konkrétny èas
oznámi dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
poskytovate¾ovi podpornej sluby a ministerstvu.
§2
Opatrenia zamerané na odstránenie
stavu núdze v elektroenergetike
(1) Opatrenia na odstránenie stavu núdze sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie normálneho
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prevádzkového stavu prenosovej a distribuènej sústavy bezodkladne.
(2) Pri odstraòovaní stavu núdze dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy postupuje na základe plánu obrany
proti íreniu porúch, plánu obnovy po rozpade sústavy,
prièom repektuje konkrétnu situáciu v prenosovej
sústave alebo distribuènej sústave.
§3
Vyhlasovanie obmedzujúcich
opatrení v plynárenstve
(1) Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve vyhlasuje
a odvoláva na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území (ïalej
len plynárenský dispeèing) vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou
prostriedkov dispeèerského riadenia. Tieto opatrenia
závisia od úrovne krízovej situácie. V prípade úrovne
vèasného varovania a úrovne pohotovosti úèastníci
trhu môu vyui najmä opatrenia uvedené v prílohe
è. 4.
(2) Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na odstránenie rozdielu medzi zdrojmi a spotrebou plynu
plynárenský dispeèing vykonáva uplatnením
a) obmedzujúcich odberových stupòov pre odberné
miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým roèným
mnostvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad
60 000 m3,
b) obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberné
miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým roèným
mnostvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad
60 000 m3,
c) havarijného odberového stupòa pre vetkých odberate¾ov.
(3) Dodávate¾ plynu urèí konkrétne obmedzujúce
odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky,
ak je na odberné miesto odberate¾a súèasne s roènou
zmluvou na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
so strednodobou zmluvou na viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov uzatvorená aj krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Dodávate¾ plynu urèí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je
na odberné miesto odberate¾a uzatvorená krátkodobá
zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich
mesiacov so zmluvne dohodnutým mnostvom zemného plynu viac ako 633 MWh alebo 60 000 m3. Prevádzkovate¾ distribuènej siete urèí konkrétne obmedzujúce
odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak
je na odberné miesto odberate¾a uzatvorená krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich
mesiacov so zmluvne dohodnutým mnostvom zemného plynu viac ako 633 MWh alebo 60 000 m3 a odberate¾
plynu má uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu.
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§4
Obmedzujúce odberové stupne
(1) Obmedzenie odberu plynu pod¾a obmedzujúcich
odberových stupòov uplatòuje plynárenský dispeèing
pre odberné miesta odberate¾a, u ktorého viac ako 50 %
roèného odberu plynu nezávisí od vonkajej teploty
ovzduia (ïalej len odberate¾ nezávislý od vonkajej
teploty ovzduia).
(2) Základným odberovým stupòom je odberový stupeò 3, pod¾a ktorého sa odber plynu uskutoèòuje bez
obmedzenia. Základný odberový stupeò 3 uplatòujúci
sa poèas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení je urèený
denným mnostvom plynu odberate¾a v m3.
(3) Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od
základného odberového stupòa a zniujú zmluvne dohodnuté denné mnostvo plynu.
(4) Pri obmedzujúcom odberovom stupni
a) 5 odberné miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým mnostvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 zniujú odber plynu pod hodnotu
základného odberového stupòa,
b) 4 a 6 odberné miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým mnostvom zemného plynu nad 4 220 MWh
alebo nad 400 000 m3 zniujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupòa, ale nad hodnotu bezpeènostného minima. Pri odberovom stupni 4
odberate¾, ktorému je urèený tento odberový stupeò,
prechádza na náhradné palivo najneskôr do 8 hodín
od vyhlásenia tohto odberového stupòa. Pri odberovom stupni 6 odberate¾, ktorému je urèený tento odberový stupeò, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového
stupòa,
c) 7 odberné miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým mnostvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 zniujú odber plynu pod hodnotu
odberového stupòa 5, ale nad hodnotu bezpeènostného minima,
d) 8 odberné miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým
mnostvom zemného plynu nad 633 MWh alebo nad
60 000 m3 zniujú odber plynu na úroveò bezpeènostného minima bezodkladne od vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, ak je moné odber plynu zníi
bez pokodenia výrobného zariadenia odberate¾a.
Ak nie je moné bezodkladne zníi odber plynu na
hodnotu bezpeènostného minima bez pokodenia
výrobného zariadenia, odberate¾ plynu navrhne èasový harmonogram potrebný na zníenie odberu,
tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmate¾nými podkladmi. Bezpeènostné minimum je najniou hodnotou denného odberu plynu na odbernom
mieste odberate¾a, ktorá je nevyhnutne potrebná na
zaistenie bezpeènosti výrobných zariadení a obsluhy
a na zamedzenie vzniku kôd. Bezpeènostné minimum je urèené pre jednotlivé odberné miesto odberate¾a v absolútnej hodnote v merných jednotkách
zemného plynu v m3, alebo výnimoène na základe
2
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dohody odberate¾a plynu s dodávate¾om plynu v percentách zo základného odberového stupòa,
e) 9 odberné miesta odberate¾a so zmluvne dohodnutým mnostvom zemného plynu nad 633 MWh alebo
nad 60 000 m3 zniujú odber plynu na nulu. Ak nie je
moné bezodkladne ukonèi odber plynu bez pokodenia výrobného zariadenia, odberate¾ plynu navrhne èasový harmonogram potrebný na ukonèenie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne
preskúmate¾nými podkladmi.
(5) Odberate¾ zniuje odber plynu na odberných
miestach na úroveò bezpeènostného minima, ak zabezpeèuje
1. bezpeènos tátu,
2. èinnos ústavných orgánov,
3. výrobu potravín dennej spotreby pre obyvate¾stvo
okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov,
4. spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej
skaze,
5. prevádzku ivoèínej výroby s nebezpeèenstvom
uhynutia hospodárskych zvierat,
6. výrobu alebo skladovanie ivotu a zdraviu nebezpeèných látok a zmesí2) vyadujúcich osobitné bezpeènostné podmienky,
7. výrobu tepla pre odberate¾ov v domácnosti,
8. nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení,
9. výrobu elektriny,
10. prevádzku prepravnej siete,
11. spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
12. prevádzku vodární alebo èistiarní odpadových vôd,
13. prevádzku asanaèného zariadenia,
14. prevádzku krematória.
(6) Ak vyuíva odberate¾ plynu aj na iné úèely ako
v odseku 5 bodoch 1 a 14, zniuje túto èas odberu plynu na nulu. Ak nemôe túto èas odberu plynu bezodkladne ukonèi bez pokodenia výrobného zariadenia,
navrhne èasový harmonogram potrebný na ukonèenie
odberu, harmonogram odôvodní objektívne preskúmate¾nými podkladmi.
(7) Obmedzujúce odberové stupne 4 a 6 môu by vyhlásené a môu nadobudnú úèinnos súèasne so základným odberovým stupòom alebo s obmedzujúcimi
odberovými stupòami 5 a 7.
(8) Vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupòov
pri hroziacom nedostatku plynu alebo obmedzení dodávok plynu uskutoèòuje plynárenský dispeèing
z vlastného podnetu alebo na poiadanie ministerstva.
(9) Pri odbere plynu na úrovni bezpeènostného minima nie je odberate¾ oprávnený zabezpeèova výrobu okrem odberate¾ov uvedených v odseku 10 písm. a) a j).
Zastavenie výroby sa nevzahuje ani na odberate¾ov,
ktorí plyn pouívajú na stabilizáciu výroby z obnovite¾ných zdrojov energie, prièom nesmie by prekroèená
stanovená hodnota bezpeènostného minima. Horná

) Príloha è. 1 èas 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 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 353/1, 31. 12. 2008).
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hranica hodnoty bezpeènostného minima na odbernom mieste odberate¾a musí by stanovená objektívne,
pritom nesmie presiahnu úroveò najviac 90 % zo základného odberového stupòa pod¾a uzavretej zmluvy
o dodávke plynu s dodávate¾om plynu.
(10) Bezpeènostné minimum na èas odberu plynu
na odbernom mieste najviac do 90 % základného odberového stupòa pod¾a uzavretej zmluvy o dodávke plynu
s dodávate¾om plynu je pre odberné miesta odberate¾a
nezávislého od vonkajej teploty ovzduia, ktorý preukázate¾ne odoberá plyn na
a) výrobu potravín dennej spotreby pre obyvate¾ov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov,
b) spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze,
c) zabezpeèenie prevádzky ivoèínej výroby s nebezpeèenstvom uhynutia hospodárskych zvierat,
d) výrobu tepla pre odberate¾ov v domácnosti,
e) zabezpeèenie nevyhnutných potrieb prevádzky
zdravotníckych zariadení,
f) výrobu elektriny,
g) prevádzku vodárne alebo èistiarne odpadových vôd,
h) spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
i) prevádzku asanaèného zariadenia,
j) prevádzku krematória.
(11) Výsledná hodnota bezpeènostného minima sa
urèí ako súèet hodnôt bezpeènostného minima na èas
odberu vyuívaného na úèel uvedený v odseku 10
písm. a) a j) a bezpeènostného minima na èas odberu
plynu vyuívaného na iný úèel. Pre odberate¾ov, ktorí
preukázate¾ne odoberajú plyn na prevádzku prepravnej siete, je bezpeènostné minimum na èas odberu
plynu vyuívaného na takto vymedzené úèely 100 % základného odberového stupòa pod¾a uzavretej zmluvy
o dodávke plynu s dodávate¾om plynu.
(12) Odberate¾ plynu odsúhlasí hodnotu bezpeènostného minima, obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky s dodávate¾om plynu pre odberné miesta odberate¾a pri uzavretí zmluvy o dodávke
plynu. Ak má oprávnený odberate¾ uzatvorenú zmluvu
na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu bezpeènostného minima, obmedzujúce odberové stupne
a obmedzujúce vykurovacie krivky s prevádzkovate¾om
distribuènej siete pri uzavretí zmluvy o distribúcii plynu.
(13) Spôsob podrobného urèenia základného odberového stupòa a obmedzujúcich odberových stupòov,
základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek je uvedený v prílohe è. 5.
§5
Obmedzovacie vykurovacie krivky
(1) Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami je uplatòované pre odberate¾ov, u ktorých 50 %
a viac roèného odberu plynu závisí od vonkajej teploty
ovzduia (ïalej len odberate¾ závislý od vonkajej teploty ovzduia).
(2) Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberate¾ uskutoèòuje odber
plynu do najvyieho zmluvne dohodnutého denného
mnostva.
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(3) Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od
základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníenie
denného odberu plynu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.
(4) Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú:
a) druhá vykurovacia krivka, ktorá urèuje zníený denný odber plynu vo vzahu k základnej vykurovacej
krivke takto:
1. 100 % pre odberate¾ov so zmluvne dohodnutým
mnostvom zemného plynu na odbernom mieste
do 4 220 MWh alebo do 400 000 m3 vrátane, pre
zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické
zariadenia zabezpeèujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,
2. najviac 90 % pre tepelné energetické zariadenia
zabezpeèujúce vykurovanie bytov a pre objekty
kôl,
3. najviac 85 % pre ostatných odberate¾ov,
b) tretia vykurovacia krivka, ktorá urèuje zníený denný odber plynu na odbernom mieste vo vzahu k základnej vykurovacej krivke takto:
1. 100 % pre odberate¾ov so zmluvne dohodnutým
mnostvom zemného plynu do 4 220 MWh alebo
do 400 000 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia zabezpeèujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,
2. najviac 80 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpeèujúce vykurovanie bytov a pre objekty kôl,
3. najviac 70 % pre ostatných odberate¾ov.
(5) Odberate¾ plynu, ktorý vyuíva èas odberu plynu
na vykurovanie zdravotníckeho zariadenia alebo na vykurovanie bytov, dohodne s dodávate¾om plynu v zmluve o dodávke plynu èas odberu plynu vyjadrenú v percentách z celkového odberu vyuívaného na tento úèel
a obmedzujúce vykurovacie krivky ako váený priemer
predpokladaného mnostva odberu vyuívaného na
tento úèel. Odberate¾, ktorý èas odberu plynu vyuíva
pre technologické potreby výrobných zariadení, pri vyhlásení obmedzujúceho odberového stupòa 8 alebo 9
nie je oprávnený zabezpeèova výrobu okrem odberate¾ov uvedených v § 4 ods. 10 písm. a) a j).
§6
Havarijný odberový stupeò
Havarijným odberovým stupòom je stupeò 10, pri
ktorom je nulový odber plynu. Pri jeho vyhlásení je dodávka plynu preruená pre vetkých odberate¾ov.
§7
Poskytnutie údajov vzahujúcich sa na jednotlivé
odberové stupne a vykurovacie krivky
(1) Dodávate¾ plynu poskytuje informácie vzahujúce
sa na odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie
krivky pre rieenie stavu núdze prevádzkovate¾ovi distribuènej siete, na ktorého sie sú odberatelia prísluného dodávate¾a plynu pripojení, kadoroène do
30. novembra v rozsahu definovanom v odsekoch 2 a
4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov,
aktualizované údaje poskytuje dodávate¾ plynu prvý
týdeò nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje
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zmenili. Prevádzkovate¾ distribuènej siete poskytuje
informácie vzahujúce sa na odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky pre rieenie stavu núdze
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete, ktorý plní úlohy
plynárenského dispeèingu na vymedzenom území,
kadoroène do 10. decembra v rozsahu definovanom
v odsekoch 2 a 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované údaje poskytuje prevádzkovate¾ distribuènej siete prvý týdeò nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje zmenili.
(2) Dodávate¾ plynu pre rieenie stavu núdze poskytuje prevádzkovate¾ovi distribuènej siete o odberných
miestach odberate¾a nezávislého od vonkajej teploty
ovzduia so zmluvným mnostvom odberu plynu od
633 MWh alebo 60 000 m3 do odberu 4 220 MWh alebo
400 000 m3 informáciu o dennom maximálnom
mnostve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu
v m3 pri odberovom stupni 3 uplatòujúcom sa poèas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri obmedzujúcich odberových stupòoch 8 a 9 a informáciu o èasovom sklze
v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom poèas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.
(3) Dodávate¾ plynu pre rieenie stavu núdze poskytuje prevádzkovate¾ovi distribuènej siete o odberných
miestach odberate¾a nezávislého od vonkajej teploty
ovzduia so zmluvným mnostvom odberu plynu nad
4 220 MWh informáciu o dennom maximálnom mnostve
plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri
odberovom stupni 3 uplatòujúcom sa poèas vyhlásenia
obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri uplatòovaní obmedzujúcich odberových stupòov 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a informáciu o èasovom
sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu
v odberovom stupni 3 uplatnenom poèas vyhlásenia
obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.
(4) Dodávate¾ plynu poskytuje pre rieenie stavu núdze
pre prevádzkovate¾a distribuènej siete o odberných miestach odberate¾a závislého od vonkajej teploty ovzduia
informáciu o dennom maximálnom mnostve odberu plynu v m3, vykurovaciu tabu¾ku odberu v m3 s hodnotami
odberu pre prvú vykurovaciu krivku a Qletné v m3 a vykurovaciu tabu¾ku odberu s hodnotami odberu pre druhú
vykurovaciu krivku a tretiu vykurovaciu krivku.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete poskytuje pre
rieenie stavu núdze údaje o odberate¾och pripojených
k jeho sieti tomu prevádzkovate¾ovi distribuènej siete,
ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, v rovnakom rozsahu ako dodávate¾ plynu pod¾a odsekov 2 a 4.
§8
Informácie o dodávkach a zásobách plynu
a informácie na zabezpeèenie bezpeènosti
dodávok plynu na vymedzenom území
(1) Prevádzkovate¾ zásobníka po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do odvo-
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lania stavu núdze ministerstvu poskytuje denné
informácie o
a) skutoènom stave zásob jednotlivých úèastníkov
trhu s plynom, ktorí majú s prevádzkovate¾om zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka
a uskladòovaní plynu,
b) najväèom vtlaènom a aobnom výkone jednotlivých úèastníkov trhu s plynom, ktorí majú s prevádzkovate¾om zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu,
c) skutoènej abe plynu zo zásobníka pre jednotlivých
úèastníkov trhu s plynom, ktorí majú s prevádzkovate¾om zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do
zásobníka a uskladòovaní plynu.
(2) Plynárenský dispeèing po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do odvolania stavu núdze poskytuje ministerstvu denné informácie o
a) dodriavaní obmedzujúcich opatrení a zmluvne stanovenej hodnoty individuálneho odberu na úrovni bezpeènostného minima dohodnutého v zmluve o dodávke
plynu alebo zmluve o distribúcii plynu konkrétnymi
odberate¾mi so zmluvne dohodnutým roèným odberom nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3,
b) celkovom dennom objeme distribuovaného plynu
v distribuènej sieti pre odberate¾ov so zmluvne dohodnutým roèným mnostvom odberu plynu nad
4 220 MWh alebo nad 400 000 m3,
c) plnení opatrení dohodnutých s ministerstvom na
rieenie stavu núdze na vymedzenom území.
(3) Prevádzkovate¾ prepravnej siete po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze
do odvolania stavu núdze poskytuje ministerstvu denné informácie o toku plynu za deò v miliónoch m3 na
vetkých cezhranièných vstupných a výstupných bodoch.
§9
(1) Plynárenský dispeèing vyhodnocuje denne úroveò dostupných zdrojov plynu na nasledujúce tri dni
a oèakávanú spotrebu plynu na vymedzenom území.
(2) Plyn na úèely zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok pre domácnosti, ktorý bol pouitý na dodávku plynu pre domácnosti, vysporiada s prevádzkovate¾om distribuènej siete prísluný dodávate¾ plynu
v takom objeme, v akom bol tento plyn dodaný odberate¾om v domácnosti v období od vyhlásenia stavu núdze
do odvolania stavu núdze. Podmienky vysporiadania
plynu dohodne dodávate¾ plynu s prevádzkovate¾om
distribuènej siete pod¾a kapacitných moností
pouívaných nástrojov na zabezpeèenie tandardu
bezpeènosti dodávok plynu pre odberate¾ov plynu v domácnosti.
§ 10
Pri vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve
odberate¾ plynu nie je oprávnený prekroèi hodnotu odberu stanovenú pre jednotlivé obmedzujúce odberové
stupne alebo obmedzujúce vykurovacie krivky.
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§ 12

Opatrenia zamerané na odstránenie
stavu núdze v plynárenstve
(1) Opatrenia na odstránenie stavu núdze v plynárenstve sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie riadnej prevádzky prepravnej a distribuènej siete
bezodkladne.
(2) Pri odstraòovaní stavu núdze postupujú prevádzkovatelia sietí pod¾a schválených havarijných plánov,
pokynov plynárenského dispeèingu a pokynov vlastného dispeèingu.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave
núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení vyhláky è. 447/2009 Z. z.
§ 13
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Tomá Malatinský v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 416/2012 Z. z.

PLÁN OBMEDZOVANIA SPOTREBY
1. Obmedzenie spotreby elektriny odberate¾om je realizované na základe plánu obmedzovania spotreby
obmedzujúcimi odberovými stupòami takto:
a) základný odberový stupeò vyjadruje normálny prevádzkový stav sústavy s vyrovnanou výkonovou bilanciou a potrebnou výkonovou rezervou,
b) obmedzujúci odberový stupeò 1 predstavuje zníenie odoberaného výkonu odberate¾ov zo sietí ve¾mi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyou ako 1 000 kW s realizáciou do 30 minút po
vyhlásení a so súèasným zvýením dodávaného výkonu výrobcami elektriny na ich technické maximum,
c) obmedzujúci odberový stupeò 2 predstavuje zníenie odoberaného výkonu odberate¾ov zo sietí ve¾mi vysokého napätia a vybraných odberate¾ov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyou ako 1 000 kW
s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so súèasným zvýením dodávaného výkonu výrobcami elektriny na ich
technické maximum,
d) obmedzujúci odberový stupeò 3 predstavuje zníenie odoberaného výkonu odberate¾ov zo sietí vysokého napätia
s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení,
ak nie je urèený dlhí èas,
e) obmedzujúci odberový stupeò 4 predstavuje zníenie odoberaného výkonu vybraných odberate¾ov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s realizáciou do dvoch hodín po
vyhlásení, ak nie je urèený dlhí èas,
f) obmedzujúci odberový stupeò 5 nariaïuje zníi spotrebu elektriny odberate¾om na najniiu dohodnutú úroveò
odstavením odberných zariadení, ktoré mono odstavi z prevádzky do jednej hodiny po vyrozumení, a zníi odber
elektriny ostatných zariadení na bezpeènostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú urèený obmedzujúci odberový stupeò 5, pri jeho vyhlásení zníia odber elektriny na bezpeènostné minimum,
g) obmedzujúci odberový stupeò 6 nariaïuje zníi spotrebu elektriny odberate¾om na najniiu dohodnutú úroveò
odstavením odberných zariadení, ktoré mono odstavi z prevádzky do ôsmich hodín po vyrozumení, a zníi odber
elektriny ostatných zariadení na bezpeènostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú urèený obmedzujúci odberový stupeò 6, pri jeho vyhlásení zníia odber elektriny na bezpeènostné minimum.
2. Obmedzenia odoberaného výkonu pri obmedzujúcich odberových stupòoch 1 a 4 sa uskutoèòujú zníením
dohodnutého výkonu v hodinovom diagrame zaaenia odberate¾ov s registraèným záznamom priebehu spotreby
a zníením dohodnutých priemerných hodinových výkonov ostatných odberate¾ov o hodnotu výkonovej náplne
týchto obmedzujúcich odberových stupòov.
3. Obmedzenia odberu elektrického výkonu pri obmedzujúcich odberových stupòoch 5 a 6 sú realizované zníením
odoberaného výkonu na hodnotu bezpeènostného minima.
4. Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupòov vzahujúci sa na obmedzujúce stupne 1 a 4 pre
kadého odberate¾a je najmenej 37 % z hodnoty rezervovanej kapacity. Uvedenú hodnotu obmedzenia mono rozloi
do väèieho poètu obmedzujúcich odberových stupòov.
5. Obmedzujúce odberové stupne 5 a 6, pri ktorých dochádza k obmedzeniu dodávky elektriny a na hodnotu
bezpeènostného minima, mono uplatni po vyèerpaní vetkých moností rieenia stavu núdze.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 416/2012 Z. z.

HAVARIJNÝ VYPÍNACÍ PLÁN
1. Preruenie dodávky elektriny, ktoré je vykonávané ako obmedzujúce opatrenie v elektroenergetike pri náhlej
výraznej nerovnováhe výroby a spotreby v sústave a pri likvidácii porúch v sústave, ak nie je moné poui iné
opatrenie, je realizované prostredníctvom havarijných vypínacích stupòov 21 a 30.
2. Pri pouití havarijného vypínacieho stupòa 21 sú vypínané úseky elektroenergetických zariadení ve¾mi vysokého
napätia a vysokého napätia v takom rozsahu, aby obmedzenie spotreby neprekroèilo hodnotu 2,5 % roèného maxima
zaaenia príslunej distribuènej sústavy.
3. Kadý nasledujúci havarijný vypínací stupeò zahàòa sumárnu hodnotu výkonu vypnutých zariadení odberate¾ov
v predchádzajúcom stupni zvýenú o hodnotu 2,5 % roèného maxima zaaenia príslunej distribuènej sústavy.
4. V jednotlivých havarijných vypínacích stupòoch je udávaná sumárna hodnota vypínaného výkonu vo vzahu
k hodnote roèného maxima zaaenia príslunej distribuènej sústavy v predchádzajúcom roku.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 416/2012 Z. z.

FREKVENÈNÝ VYPÍNACÍ PLÁN
1. Normálny prevádzkový stav elektrizaènej sústavy z h¾adiska frekvencie je definovaný hodnotou frekvencie
v rozsahu 49,8 a 50,2 Hz. Pri poklese frekvencie na hodnotu 49 Hz a niiu sa pouije na rieenie porúch
systémového charakteru systémové automatické frekvenèné od¾ahèovanie zaaenia so stupòovitým pôsobením vo
frekvenènom pásme 48,1 a 49 Hz.
2. Poèet frekvenèných stupòov, ich nastavenie a hodnota odpájaného zaaenia na zamedzenie írenia systémových
porúch pri poklese frekvencie na stanovenú hodnotu 49 Hz a niiu sú urèené na základe systémových výpoètov
poruchových reimov a v súlade s dohodami prevádzkovate¾ov prenosových sústav, s ktorými je prenosová sústava
Slovenskej republiky synchrónne prepojená.
3. Pri výbere vedení zaradených do frekvenèných stupòov je potrebné zoh¾adni bezpeènos prevádzky zariadení
odberate¾ov a prevádzkovú bezpeènos prenosovej a distribuènej sústavy. Do frekvenèných stupòov odpájaného
zaaenia nesmú by zaradené 110 kV a 220 kV vedenia urèené na zabezpeèenie rezervného napájania jadrových
elektrární.
4. Na rieenie porúch na èasti vymedzeného územia, hlavne v napájacích uzloch 110 kV s monou výrobou elektriny,
môe by ako doplnok systémového automatického od¾ahèovania zaaenia pouité lokálne automatické frekvenèné
od¾ahèovanie zaaenia so stupòami aj pod hodnotu 48,1 Hz s podmienkou koordinácie nastavenia tejto hodnoty
s výrobcami elektriny v danej lokalite.
5. Ak frekvencia naïalej klesá, nasleduje automatické frekvenèné odpájanie zariadení na výrobu elektriny na
zabezpeèenie ich úspeného prechodu na vlastnú spotrebu a na vytvorenie podmienok na urýchlenie obnovy
normálneho prevádzkového stavu sústavy.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 416/2012 Z. z.

ZOZNAM TRHOVÝCH OPATRENÍ TANDARDU BEZPEÈNOSTI DODÁVOK PLYNU
1.

Opatrenia na strane dodávky:

1.1.

zvýenie prunosti výroby,

1.2.

zvýenie prunosti dovozu,

1.3.

u¾ahèenie zaèlenenia plynu z obnovite¾ných zdrojov energie do infratruktúry plynárenskej siete,

1.4.

komerèný zásobník plynu  aobný výkon a objem plynu v zásobníkoch,

1.5.

kapacita terminálov LNG a maximálna kapacita odvádzania plynu do siete,

1.6.

diverzifikácia dodávok plynu a plynárenských trás,

1.7.

spätné toky,

1.8.

koordinovaný dispeèing prevádzkovate¾ov prepravných sietí,

1.9.

vyuívanie dlhodobých a krátkodobých zmlúv,

1.10.

investície do infratruktúry vrátane obojsmernej kapacity,

1.11.

zmluvné podmienky na zaistenie bezpeènosti dodávky plynu.

2.

Opatrenia na strane spotreby:

2.1.

vyuívanie preruite¾ných zmlúv,

2.2.

monos prechodu na iný druh paliva vrátane vyuívania alternatívnych rezervných palív v priemyselných
zariadeniach a v elektráròach,

2.3.

dobrovo¾né zniovanie odberu zákazníkov s pevným profilom odberu,

2.4.

zvýenie efektívnosti,

2.5.

zvýené vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energie.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 416/2012 Z. z.

SPÔSOB PODROBNÉHO URÈENIA ZÁKLADNÉHO ODBEROVÉHO STUPÒA
A OBMEDZUJÚCICH ODBEROVÝCH STUPÒOV, ZÁKLADNEJ VYKUROVACEJ
KRIVKY A OBMEDZUJÚCICH VYKUROVACÍCH KRIVIEK
I. Spôsob podrobného urèenia základného odberového stupòa a obmedzujúcich odberových stupòov pre odberate¾a nezávislého od vonkajej teploty ovzduia
Odberate¾ so zmluvným mnostvom odberu nad 4 220 MWh alebo 400 000 m3
Urèenie základného odberového stupòa
Denné mnostvo plynu odberate¾a poèas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení so zmluvným mnostvom odberu
plynu nad 4 220 MWh sa stanoví ako súèin najvyej mesaènej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého
mnostva plynu odberate¾a v kWh vydeleného poètom dní v mesiaci s najvyou váhou, pre mesiace s rovnakou
najvyou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmením poètom dní.
Toto mnostvo sa prepoèíta na objemové jednotky m³. Na úèely prepoètu sa pouíva hodnota spa¾ovacieho tepla
objemového vo výke 10,55 kWh/m3.
Ak má oprávnený odberate¾ uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu odberového
stupòa 3 uplatòujúceho sa poèas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení s prevádzkovate¾om distribuènej siete pri
uzavretí zmluvy o distribúcii plynu.
Denné mnostvo plynu odberate¾a so zmluvným mnostvom odberu plynu nad 4 220 MWh je limitované
hraniènou hodnotou najvyieho zmluvne dohodnutého denného mnostva plynu pre odberné miesta odberate¾a
dohodnutou s odberate¾om v zmluve o dodávke plynu.
Údaj o mesaènej váhe v percentách je stanovený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely
odberu plynu zo zmluvného mnostva, ktoré pripadá na jednotlivé kalendárne mesiace.
Urèenie obmedzujúcich odberových stupòov
Obmedzujúci odberový stupeò 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberate¾om plynu
pod¾a § 4 ods. 4 písm. d).
Denná hodnota odberu v m3 pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 je stanovená tak, e rozdiel hodnoty odberu pri
odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupòa 3 sa odpoèíta jedna tretina.
Denná hodnota odberu v m3 pri obmedzujúcom odberovom stupni 7 je stanovená tak, e rozdiel hodnoty odberu pri
odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupòa 3 sa odpoèítajú dve tretiny.
Tento spôsob stanovenia dennej hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 sa neuplatòuje v prípade, ak by takto
stanovené denné hodnoty odberu znamenali pre odberate¾a zastavenie výroby. Denné hodnoty odberu pri odberovom
stupni 5 a 7 v takomto prípade dohodne dodávate¾ plynu s odberate¾om plynu na základe preukázate¾ných
technologických potrieb.
Denné hodnoty odberov v m³ pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 a 7 sa stanovia zo základného odberového
stupòa, ktorý je uplatòovaný poèas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.
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Obmedzujúci odberový stupeò 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberate¾om plynu
pod¾a § 4 ods. 4 písm. e).
Obmedzujúci odberový stupeò 4 a 6 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberate¾om plynu
pod¾a § 4 ods. 4 písm. b).
Odberate¾ so zmluvným mnostvom odberu od 633 MWh alebo 60 000 m3 do 4 220 MWh alebo 400 000 m3
Urèenie základného odberového stupòa
Denné mnostvo plynu odberate¾a so zmluvným mnostvom odberu od 633 MWh do 4 220 MWh sa stanoví ako
súèin najvyej mesaènej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého mnostva plynu odberate¾a v kWh
vydeleného poètom dní v mesiaci s najvyou váhou.
Toto mnostvo sa prepoèíta na objemové jednotky m3. Na úèely prepoètu sa pouije hodnota spa¾ovacieho tepla
objemového vo výke 10,55 kWh/m3.
Denné mnostvo plynu odberate¾a so zmluvným mnostvom odberu od 633 MWh do 4 220 MWh je limitované
hraniènou hodnotou najvyieho zmluvne dohodnutého denného mnostva plynu pre odberné miesta odberate¾a
dohodnutou s odberate¾om v zmluve o dodávke plynu.
Údaj o mesaènej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu, predstavuje percentuálne podiely
odberu plynu zo zmluvného mnostva pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace.
Urèenie obmedzujúcich odberových stupòov
Obmedzujúci odberový stupeò 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberate¾om plynu
pod¾a § 4 ods. 4 písm. d).
Obmedzujúci odberový stupeò 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberate¾om plynu
pod¾a § 4 ods. 4 písm. e).
II. Spôsob podrobného urèenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberate¾a závislého od vonkajej teploty ovzduia
Rozdelenie odberate¾ov
1. skupina  zdravotnícke zariadenia a tepelné energetické zariadenia zabezpeèujúce vykurovanie zdravotníckych
zariadení,
2. skupina  tepelné energetické zariadenia zabezpeèujúce vykurovanie bytov, objektov kôl a objektov, v ktorých
sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu majetku, zdravia a ivota ¾udí,
3. skupina  ostatní odberatelia
Stanovenie priemernej dennej teploty
Priemerná denná teplota ovzduia slúiaca na potreby zistenia hodnoty prislúchajúceho odberu z vykurovacej
tabu¾ky bude vypoèítaná pod¾a vzorca:
T7 + T14 + T21 + T21
,
Tp =
4
kde Tp  priemerná teplota ovzduia
T7  teplota ovzduia meraná o 7:00 hod.

T14  teplota ovzduia meraná o 14:00 hod.
T21  teplota ovzduia meraná o 21:00 hod.
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Urèenie základnej vykurovacej krivky
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje denné hodnoty odberov v m3 na
odbernom mieste odberate¾a v závislosti od dennej teploty ovzduia v stupòoch Celzia, tie sa uvádzajú vo
vykurovacej tabu¾ke odberate¾a plynu.
Základná vykurovacia krivka je limitovaná hraniènou hodnotou najvyieho zmluvne dohodnutého denného
mnostva plynu pre odberné miesta odberate¾a dohodnutou s odberate¾om v zmluve o dodávke plynu.
Dodávate¾ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberate¾om plynu vykurovaciu tabu¾ku pre základnú
vykurovaciu krivku.
Urèenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek
Denné hodnoty odberov v m3 pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa stanovia percentuálnym zníením odberu
na odberných miestach odberate¾a voèi základnej vykurovacej krivke pod¾a § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5.
Dodávate¾ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberate¾om plynu vykurovaciu tabu¾ku pre odberné
miesta odberate¾a vzahujúce sa na druhú a tretiu vykurovaciu krivku.
Qletné je denné mnostvo plynu slúiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny poèas letných mesiacov.
Vykurovacia tabu¾ka odberate¾a plynu zahàòa hodnoty odberov pod¾a odberných miest odberate¾a pre základnú
vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí 25 a +16 oC pre odberate¾ov zaradených do
1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí -25 a
+13 oC pre odberate¾ov zaradených do 2. a 3. skupiny, v èlenení po 1 oC a Qletné, prislúchajúce k teplotám nad +17 oC
pre odberate¾ov zaradených do 1. skupiny a teplotám nad +14 oC pre odberate¾ov zaradených do 2. a 3. skupiny.
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417
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 10 písm. b) zákona è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2012 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
Èíslo

Kód

§1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín sa na
rok 2013 ustanovuje takto:

Názov

ATC skupiny

Priradené diagnózy

1.

AST

Astma

R03 okrem (R03AC18,
R03AK03, R03BB,
R03BC01, R03CC13,
R03CC02)

2.

CFP

Cystická fibróza a/alebo ochorenie
exokrinnej funkcie pankreasu

J01GB01, J01XB01,
R05CB13

E84

3.

CNS

Ochorenie mozgu/miechy

L03AB07, L03AB08,
L03AX13, L04AA23,
M03BX01

G35 - G37, G80 - G83,
I60 - I69

4.

COP

CHOCHP/aká astma

R03AC18, R03AK03,
R03BB

J40 - J47

5.

CRO

Crohnova choroba, ulcerózna
kolitída

6.

DEP

Lieèba antidepresívami

N06A okrem (N06AA09,
N06AX21)

7.

DM1

Diabetes typu I

A10A

E10 - E14

8.

DM2

Diabetes typu II

A10B

E10 - E14

DMH

Diabetes s hypertenziou

(A10A a zároveò [C02
okrem (C02KX), C03 okrem
(C03CA01), C07, C08
okrem (C08CA06), C09])
alebo (A10B a zároveò [C02
okrem (C02KX), C03 okrem
(C03CA01), C07, C08
okrem (C08CA06), C09])

I10 - I25

EPI

Epilepsia

N03 okrem (N03AX12,
N03AX16, N03AE01)

G40, G41

9.

10.

11.

HIV

HIV/AIDS

A07EA06, A07EC02

J05AE, J05AF okrem
(J05AF08, J05AF10,
J05AF11), J05AG, J05AR,

J40 - J47

K50 - K52

B20 - B24

J05AX okrem (J05AX05)
12.

CHO

Hypercholesterolémia

C10 okrem (C10AC01,
C10BX03)

E78

13.

KVS

Srdcové choroby

C01A, C01B, C01D, C01EB15,
C01EB17, C03CA01

I20 - I52
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14.

ONK

Malignity

L01 okrem (L01BA01),
L03AA, L04AX04

C00 - D48

15.

PAR

Parkinsonova choroba

N04B

G20, G21, G22

16.

PSY

Antipsychotiká, Alzheimerova
choroba, lieèba závislostí

17.

RAS

Lieèba rastovým hormónom

H01AC01

E23, Q96

18.

REN

Renálne zlyhanie

B03X, V03AE

N17 - N19, D46

19.

REU

Reumatické choroby lieèené inak
ako inhibítormi TNF

A07EC01, L01BA01,
L04AA13, L04AX03,
M01CB01, M01CC01,
P01BA02

M05 - M09, M30 - M36

20.

TNF

Reumatické choroby lieèené
inhibítormi TNF

L04AA11, L04AA24, L04AB,
L04AC okrem (L04AC05)

21.

TRA

Transplantácie

L04AA06, L04AA10,
L04AA18, L04AD01,
L04AD02

22.

HOR

Hormonálna onkolieèba

L02

23.

NPP

Neuropatická boles

N01BX04, N03AX12,
N03AX16

24.

HEM

Hemofília

B02BD

§2
(1) Ak je v ståpci ATC skupín uvedených viacero ATC
skupín oddelených èiarkou, podmienka vydania alebo
podania aspoò 181 tandardných dávok lieèiva pod¾a
§ 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoò 181
tandardných dávok lieèiva v úhrne vo vetkých týchto
ATC skupinách.
(2) Ak je v ståpci ATC skupín uvedených viacero ATC
skupín spojených výrazom a zároveò, podmienka vydania alebo podania aspoò 181 tandardných dávok
lieèiva pod¾a § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoò 181 tandardných dávok lieèiva v kadej
z týchto ATC skupín samostatne.
(3) Ak je v ståpci ATC skupín uvedený výraz okrem,
znamená to, e ATC skupiny uvedené za týmto výrazom
nevstupujú do celkového súètu tandardných dávok
lieèiva.

N05A okrem (N05AL03,
N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB,
N07BC51

F00 - F99, G30 - G32

C00 - D48

D66 - D68

(4) Ak je ATC skupina definovaná reazcom, ktorý má
menej ako sedem znakov, zahàòa vetky ATC kódy, ktoré sa zaèínajú týmto reazcom.
§3
Farmaceuticko-nákladové skupiny ustanovené touto vyhlákou sa prvýkrát pouijú v mesiaci marec 2013
pri mesaènom prerozde¾ovaní poistného za mesiac január 2013.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 31. decembra
2012.

Zuzana Zvolenská v. r.
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418
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 10 písm. a) zákona è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2012 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:

Poradové
èíslo
vekovej
skupiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Veková skupina poistencov
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
80

4 rokov
9 rokov
14 rokov
19 rokov
24 rokov
29 rokov
34 rokov
39 rokov
44 rokov
49 rokov
54 rokov
59 rokov
64 rokov
69 rokov
74 rokov
79 rokov
rokov

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na
rok 2013 pre poistencov pod¾a pohlavia a veku, za ktorých platite¾om poistného nie je tát pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) a ods. 2 zákona, a pre poistencov pod¾a
pohlavia a veku, za ktorých platite¾om poistného je tát
pod¾a § 11 ods. 7 zákona, sa na úèely prerozde¾ovania
poistného ustanovuje takto:

Poistenci, za ktorých platite¾om
poistného nie je tát
IR(i) *

od 0
od 5
od 10
od 15
od 20
od 25
od 30
od 35
od 40
od 45
od 50
od 55
od 60
od 65
od 70
od 75
od

§1

0,4189
0,3792
0,4536
0,4992
0,4488
0,4427
0,4823
0,5531
0,5817
0,5717
0,3832
0,1360
0,2084
0,2119

Poistenci, za ktorých
platite¾om poistného je tát

IRM(i) *

IR(i) **

IRM(i) **

0,2686
0,2407
0,2643
0,2814
0,2981
0,3291
0,3604
0,4264
0,5286
0,6437
0,3830
0,2570
0,2271
0,1643

0,8074
0,3981
0,4250
0,4945
0,4538
0,7006
0,7948
0,7667
0,9023
1,0787
1,3123
1,1147
0,9826
1,1554
1,2452
1,3128
1,2908

0,8899
0,4855
0,4308
0,4508
0,3192
0,4344
0,6965
0,7576
0,8434
1,0977
1,3931
1,7024
1,3410
1,5282
1,7096
1,7919
1,5447

* IR (i)  index rizika eny i-tej vekovej skupiny a IRM (i)  index rizika mua i-tej vekovej skupiny, za ktorých platite¾om poistného nie je tát.
** IR (i)  index rizika eny i-tej vekovej skupiny a IRM (i)  index rizika mua i-tej vekovej skupiny, za ktorých platite¾om poistného je tát.
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§2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na
Èíslo

Kód
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rok 2013 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové
skupiny na úèely prerozde¾ovania poistného ustanovuje takto:

Názov

Index rizika nákladov
1,1152

1.

AST

Astma

2.

CFP

Cystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu

3.

CNS

Ochorenie mozgu/miechy

8,6133

4.

COP

CHOCHP/aká astma

2,7512

5.

CRO

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

3,4459

6.

DEP

Lieèba antidepresívami

0,7516

7.

DM1

Diabetes typu I

3,2766

8.

DM2

Diabetes typu II

0,6855

9.

DMH

Diabetes s hypertenziou

1,1300

10.

EPI

Epilepsia

1,5277

11.

HIV

HIV/AIDS

15,3073

12.

CHO

Hypercholesterolémia

0,4497

13.

KVS

Srdcové choroby

1,6627

14.

ONK

Malignity

15.

PAR

Parkinsonova choroba

2,9895

16.

PSY

Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, lieèba závislostí

2,2110

17.

RAS

Lieèba rastovým hormónom

9,5871

18.

REN

Renálne zlyhanie

19.

REU

Reumatické choroby lieèené inak ako inhibítormi TNF

20.

TNF

Reumatické choroby lieèené inhibítormi TNF

18,4133

21.

TRA

Transplantácie

11,1208

22.

HOR

Hormonálna onkolieèba

3,6810

23.

NPP

Neuropatická boles

3,9054

24.

HEM

Hemofília

23,7645

15,9988

39,4025
2,8157

288,2552

§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 31. decembra 2012.

Zuzana Zvolenská v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos zo 14. decembra 2012 è. 09780-OL-2012, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 è. 09812/2008-OL o minimálnych poiadavkách na personálne
zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie
è. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 è. 25118/2008-OL (oznámenie è. 576/2008 Z. z.), výnosu
z 10. augusta 2009 è. 16480/2009-OL (oznámenie è. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011
è. 00707-OL-2011 (oznámenie è. 124/2011 Z. z.) a výnosu zo 7. decembra 2011 è. 11943-OL-2011 (oznámenie
è. 464/2011 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia minimálne poiadavky na materiálno  technické vybavenie lekárskej sluby prvej pomoci pre deti a dorast a minimálne poiadavky na personálne zabezpeèenie agentúry domácej oetrovate¾skej starostlivosti a minimálne poiadavky na personálne zabezpeèenie ústavných zariadení.
Výnos nadobúda úèinnos 30. decembra 2012.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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