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ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. júla 2012,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. I
Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona è. 244/1998 Z. z., ústavného zákona è. 9/1999 Z. z., ústavného zákona è. 90/2001 Z. z,
ústavného zákona è. 140/2004 Z. z., ústavného zákona è. 323/2004 Z. z., ústavného zákona è. 463/2005 Z.
z., ústavného zákona è. 92/2006 Z. z., ústavného zákona è. 210/2006 Z. z., ústavného zákona è. 100/2010 Z.
z. a ústavného zákona è. 356/2011 Z. z. sa mení takto:
1. V èl. 78 odsek 3 znie:
(3) Poslanca nemono vzia do väzby bez súhlasu
Národnej rady Slovenskej republiky..
2. V èl. 78 odsek 4 znie:
(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadraný pri trest-

nom èine, prísluný orgán je povinný to ihneï oznámi
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej
rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný
výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadranie nedá, poslanec musí by ihneï prepustený..
3. V èl. 131 ods. 1 sa slová èl. 136 ods. 2 a 3 nahrádzajú slovami èl. 136 ods. 1 a 2.
4. V èl. 136 sa vypúa odsek 1.
3.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 1 a
Èl. II

Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 26. júla 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode
vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopåòa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) sa èiarka za slovom banky nahrádza slovom a a vypúajú sa slová hodnotu vkladov
prijatých bankou na území Slovenskej republiky
a chránených pod¾a osobitného predpisu3) a o hodnotu
vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom èlenskom táte Európskej únie
alebo inom táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore,.
2. V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak sa v § 8 neustanovuje
inak..
3. V § 3 ods. 3 a 5 a § 5 ods. 1 písm. a) sa slová 20.
dòa nahrádzajú slovami 25. dòa.
4. V § 3 ods. 3 druhá veta znie: Na urèenie základu
pre výpoèet odvodu na prísluný kalendárny tvrrok
sa pouijú priemerné hodnoty poloiek pod¾a § 2
písm. a) vypoèítané z údajov k poslednému dòu jednotlivých kalendárnych mesiacov predchádzajúceho kalendárneho tvrroka..
5. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: tátne
finanèné aktíva pod¾a odseku 1 mono poui aj na doplnenie zdrojov Fondu ochrany vkladov3) potrebných
na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné
vklady..
6. V § 5 ods. 1 písm. a) sa èiarka za slovom banky
nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a o hodnote
chránených vkladov.
7. Za § 5 sa vkladajú § 6 a 9, ktoré znejú:
§ 6
(1) Banka znáa svoje náklady a výdavky súvisiace
s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených
týmto zákonom, prièom z dôvodu nákladov a výdavkov
súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom sa nesmú zvyova ceny, poplatky, odplaty ani iné finanèné plnenia, prípadne vy-

adova osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia
na úhradu nákladov alebo výdavkov súvisiacich
s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených
týmto zákonom. Ak banka zvýi cenu, poplatok, odplatu alebo iné finanèné plnenie za poskytovanie svojich
finanèných sluieb alebo vykonávanie ïalích svojich
obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom,
skutoèné dôvody zvýenia ceny, poplatku, odplaty alebo iného finanèného plnenia musia by transparentné
a musia umoni jednoznaèné a zrozumite¾né rozliovanie dôvodov ich zvýenia od okolností súvisiacich
s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených
týmto zákonom.
(2) Poruenie ustanovenia odseku 1 je nedostatkom
v èinnosti banky, za ktorý je orgán doh¾adu nad finanèným trhom16) oprávnený uloi banke opatrenia na nápravu a sankcie pod¾a osobitného zákona,17) ktoré sa
vzahujú na nedostatky v èinnosti banky.
§7
(1) Banka je povinná do 25. októbra 2012 spolu so
tvrroènou splátkou odvodu za tvrtý kalendárny
tvrrok roku 2012 uhradi správcovi odvodu mimoriadny odvod vo výke 0,1 % zo základu pre výpoèet odvodu vypoèítaného z údajov vykázaných v individuálnej úètovnej závierke banky zostavenej pod¾a
úètovných tandardov k 31. decembru 2011 a overenej
audítorom.18)
(2) Mimoriadny odvod pod¾a odseku 1 je úèelovo urèený na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu
zahraniènoobchodných operácií vývozcov a dovozcov.
(3) Na mimoriadny odvod pod¾a odseku 1 sa vzahujú
ustanovenia § 2, § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 ods. 1, 2 a 4, § 5 a 6
rovnako.
§8
(1) Ak celková suma uhradených odvodov presiahne
k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru prísluného
kalendárneho roka 500 000 000 eur, sadzba odvodu
pod¾a § 3 ods. 2 na nasledujúci kalendárny rok a ïalie
kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka
pod¾a odseku 2, je 0,2 %, prièom ak je táto podmienka
splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu prísluného kalen-
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dárneho roka, banka nie je povinná uhradi tvrroènú
splátku na nasledujúce kalendárne tvrroky prísluného kalendárneho roka.
(2) Ak celková suma uhradených odvodov presiahne
k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru prísluného
kalendárneho roka 750 000 000 eur, sadzba odvodu
pod¾a § 3 ods. 2 na nasledujúci kalendárny rok a ïalie
kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka
pod¾a odseku 3, je 0,1 %, prièom ak je táto podmienka
splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu prísluného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradi tvrroènú
splátku na nasledujúce kalendárne tvrroky prísluného kalendárneho roka.
(3) Ak celková suma uhradených odvodov presiahne
k 25. dòu prísluného kalendárneho tvrroka
750 000 000 eur a zároveò dosiahne k 25. dòu prísluného kalendárneho tvrroka 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky
k poslednému dòu predchádzajúceho kalendárneho
tvrroka, ktorý predchádza kalendárnemu tvrroku,
v ktorom bola táto podmienka splnená, sadzba odvodu
pod¾a § 3 ods. 2 na nasledujúce kalendárne roky, v ktorých je táto podmienka splnená, je 0 %, prièom banka
nie je povinná uhradi tvrroènú splátku na nasledujúce kalendárne tvrroky prísluného kalendárneho
roka.
(4) Ak celková suma uhradených odvodov k 25. októbru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola splnená podmienka pod¾a odseku 3, nedosiahne 1,45 % z hodnoty celkových aktív
za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému
dòu predchádzajúceho kalendárneho roka, sadzba odvodu pod¾a § 3 ods. 2 na nasledujúce kalendárne roky,
v ktorých nie je podmienka pod¾a odseku 3 splnená, je
0,05 %.
(5) Splnenie podmienok pod¾a odseku 1, 2, 3 alebo
odseku 4 vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky veobecne záväzným právnym predpisom do
dvoch mesiacov od zistenia splnenia týchto podmienok.
§9
Ustanovenie § 6 ods. 1 je banka povinná dodriava
do 31. decembra 2014..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 18 znejú:
16) § 1 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 50 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) § 17a ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatòovaní medzinárodných
úètovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1126/2008 z 3. novembra 2008,
ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1606/2002 prijímajú urèité medzinárodné úètovné tandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení..
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Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 154/1999
Z. z., zákona è. 397/2001 Z. z., zákona è. 492/2001
Z. z., zákona è. 340/2003 Z. z., zákona è. 186/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 650/2004
Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 468/2005
Z. z., zákona è. 578/2005 Z. z., zákona è. 209/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 421/2008
Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009
Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona è. 70/2010 Z. z.
a zákona è. 505/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. c) treom bode podbode 3a sa
slová osobitného zákona5m) nahrádzajú slovami osobitných predpisov5m) a na konci poznámky pod èiarkou
k odkazu 5m sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa
tieto citácie: èl. 61 a 62 nariadenia Rady (ES)
è. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej
spoloènosti (SE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 6/zv. 4, Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001), èl. 68 a 71
nariadenia Rady (ES) è. 1435/2003 z 22. júla 2003
o stanovách európskeho drustva (SCE) (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 207,
18. 8. 2003)..
2. V § 6 ods. 2 prvej vete sa za slová prísluný rok
vkladajú slová ustanovuje tento zákon alebo.
3. V § 13 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) zabezpeèenie úèelu pod¾a osobitného zákona,15j).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15j znie:

15j) § 4 ods. 3 prvá veta zákona è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 233/2012 Z. z..

4. Za § 28bc sa vkladá § 28bd, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28bd
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2012
(1) Výka tvrroèných splátok roèného príspevku na
tretí tvrrok a tvrtý tvrrok roku 2012 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; tým
nie sú dotknuté splátky roèného príspevku na prvý
tvrrok a druhý tvrrok roku 2012.
(2) Fond je povinný do 20. septembra 2012 vráti
banke uhradenú sumu tvrroènej splátky roèného
príspevku na tretí tvrrok roku 2012 prevyujúcu výku tvrroènej splátky roèného príspevku na tretí tvrrok roku 2012 pod¾a odseku 1.
(3) Výka roèného príspevku na rok 2013 je 0 %
z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom..
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 25. júla 2012,
ktorým sa dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. § 5 sa dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) základným bankovým produktom bankový produkt
obsahujúci tieto bankové sluby súvisiace s beným
úètom:13d)
1. zriadenie, vedenie a zruenie beného úètu vedeného v mene euro,
2. vykonávanie týchto platobných operácií:
2a. vklad finanèných prostriedkov v hotovosti
v mene euro na bený úèet,
2b. výber finanèných prostriedkov v hotovosti
v mene euro z beného úètu,
2c. bezhotovostné prevody finanèných prostriedkov z beného úètu alebo na bený úèet v mene euro
2ca. úhradou vrátane trvalého príkazu na
úhradu,
2cb. inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
3. vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13d znie:

13d) § 708 Obchodného zákonníka..

2. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27c
Poskytovanie základného bankového produktu
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné

poskytnú klientovi, ktorý je spotrebite¾om27f) (ïalej len
spotrebite¾), bankové sluby v rozsahu základného
bankového produktu, ak
a) spotrebite¾ dovàil 18 rokov,
b) spotrebite¾ podá banke alebo poboèke zahraniènej
banky písomnú iados o poskytnutie základného
bankového produktu,
c) spotrebite¾ nemá ku dòu podania iadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke
a v poboèke zahraniènej banky zriadený bený
úèet, vkladový úèet27fa) alebo peòaný vklad potvrdený vkladnou knikou,
d) spotrebite¾ nemá ku dòu podania iadosti o poskytnutie základného bankového produktu mesaèný
príjem vyí, ako je suma mesaènej minimálnej
mzdy27fb) zamestnancov v pracovnom pomere odmeòovaných mesaènou mzdou, ktorá platí ku dòu podania tejto iadosti,
e) banka a poboèka zahraniènej banky poskytujú tieto
bankové sluby spotrebite¾ovi v rámci svojho podnikania a
f) banka a poboèka zahraniènej banky u poskytujú
spotrebite¾ovi aspoò dve bankové sluby súvisiace
s beným úètom v rámci jedného obchodu.
(2) Spotrebite¾ potvrdzuje skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. c) a d) èestným vyhlásením.
(3) Spotrebite¾ si v období, poèas ktorého mu banka
alebo poboèka zahraniènej banky poskytuje základný
bankový produkt, nesmie zriadi vkladový úèet, peòaný vklad potvrdený vkladnou knikou alebo ïalí bený
úèet v banke a v poboèke zahraniènej banky.
(4) Ak banka a poboèka zahraniènej banky zistia nepravdivos èestného vyhlásenia pod¾a odseku 2 alebo
nedodranie ustanovenia odseku 3, banka a poboèka
zahraniènej banky zruia poskytovanie základného
bankového produktu spotrebite¾ovi, ak sa banka alebo poboèka zahraniènej banky nedohodnú so spotrebite¾om inak.
(5) Ak je súèet súm platobných operácií pripísaných
na bený úèet spotrebite¾a v kalendárnom roku v rámci
poskytovania základného bankového produktu vyí
ako 14-násobok minimálnej mzdy pod¾a odseku 1
písm. d), banka a poboèka zahraniènej banky zruia
poskytovanie základného bankového produktu spotrebite¾ovi, ak sa banka alebo poboèka zahraniènej banky
nedohodnú so spotrebite¾om inak.
(6) Náleitosti iadosti o poskytnutie základného
bankového produktu sú meno, priezvisko, rodné èíslo
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a adresa trvalého pobytu iadate¾a o poskytnutie základného bankového produktu.
(7) Ak banka alebo poboèka zahraniènej banky zamietne iados spotrebite¾a o poskytnutie základného
bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje spotrebite¾a o dôvodoch tohto zamietnutia.
(8) Spotrebite¾ môe vykonáva platobné operácie
pod¾a § 5 písm. s) druhého bodu prostredníctvom
a) platobnej karty alebo
b) miesta, kde banka alebo poboèka zahraniènej banky
vykonáva svoju èinnos.
(9) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
v rámci základného bankového produktu poskytnú
bankové sluby v mene euro v rozsahu a spôsobom
ustanoveným veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto veobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna
výka poplatku za základný bankový produkt.
(10) V súvislosti s poskytovaním základného bankového produktu pri vykonávaní platobných operácií
pod¾a § 5 písm. s) druhého bodu banka a poboèka zahraniènej banky nesmú poskytnú spotrebite¾ovi úver
formou povoleného preèerpania.
(11) Poskytnutie základného bankového produktu
banka a poboèka zahraniènej banky nesmú podmieòova poskytnutím iného produktu alebo sluby.
(12) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vies evidenciu základných bankových produktov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 6 vrátane
informácie o zaèatí a ukonèení poskytovania základného bankového produktu spotrebite¾ovi.
(13) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
kadoroène do 25. januára prísluného kalendárneho
roka predloi ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a) poète novo poskytnutých a zruených základných
bankových produktov,
b) poète zamietnutých iadostí o zriadenie základného
bankového produktu vrátane dôvodu zamietnutia a
c) výke poplatku za základný bankový produkt.
(14) Ministerstvo informuje Európsku komisiu pravidelne, jedenkrát roène o základných bankových produktoch v rozsahu informácií pod¾a odseku 13..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27f a 27fb znejú:

27f) § 52 ods. 4 Obèianskeho zákonníka.
27fa
) § 716 Obchodného zákonníka.
27fb
) Zákon è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov..
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6. V § 75 ods. 6 sa za slová splatením hypotekárneho úveru vkladajú slová alebo jeho èasti a za slová
splateniu hypotekárneho úveru sa vkladajú slová
alebo jeho èasti.
7. V § 75 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak v odseku 11 nie je ustanovené inak, a v písmene b) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak v odseku 11 nie je ustanovené
inak..
8. § 75 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Hypotekárna banka je povinná v oznámení pod¾a odseku 6 pouèi klienta o podmienkach predèasného splatenia hypotekárneho úveru alebo jeho èasti, pri
splnení ktorých nie je moné od klienta poadova
úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov.
(11) Ak hypotekárna banka vyaduje predloenie
iadosti o predèasné splatenie hypotekárneho úveru
alebo jeho èasti pred uplynutím doby fixácie úrokovej
sadzby hypotekárneho úveru alebo pred vykonaním
zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, je povinná zasla oznámenie pod¾a odseku 6 najneskôr dva mesiace pred termínom vyadovaným hypotekárnou bankou na predloenie tejto iadosti..
9. Za § 92a sa vkladá § 92b, ktorý znie:
§ 92b
(1) Banky a poboèky zahranièných bánk si na úèely
poskytovania základného bankového produktu pod¾a
§ 27c môu s pouitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vytvori spoloèný register
spotrebite¾ov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého sú banky a poboèky zahranièných bánk oprávnené len za podmienok
ustanovených týmto zákonom a osobitným zákonom37)
navzájom si aj bez súhlasu a informovania spotrebite¾a
ako dotknutej osoby pod¾a osobitného zákona37) bezplatne alebo za úhradu vecných nákladov sprístupni
a poskytova informácie o poskytnutom základnom
bankovom produkte spotrebite¾om a údaje o týchto
spotrebite¾och v rozsahu pod¾a § 93a ods. 1 písm. a) prvého a tretieho bodu.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 46 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: § 6
zákona è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 233/2012 Z. z..

(2) Informácie poskytnuté do spoloèného registra
spotrebite¾ov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, alebo z tohto spoloèného registra zostávajú
predmetom bankového tajomstva. Informácie z tohto
spoloèného registra a informácie o ïalích skutoènostiach súvisiacich s prevádzkovaním tohto spoloèného
registra mono poskytova len bankám a poboèkám zahranièných bánk. Voèi vetkým ostatným osobám sú
zamestnanci a èlenovia orgánov spoloèného podniku
pomocných bankových sluieb povinní zachováva mlèanlivos o týchto informáciách.

5. V § 75 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) informácie o právach klienta pod¾a odsekov 6 a
11..

(3) Na spoloèný register spotrebite¾ov, ktorým bol
poskytnutý základný bankový produkt, sa vzahujú
ustanovenia § 92a ods. 2, 4 a 5 rovnako..

3. V § 36a sa slová § 75 ods. 4, 6 a 9 nahrádzajú slovami § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4, 6, 9 a 11.
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10. Za § 122p sa vkladá § 122q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122q
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2012
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
poskytova základný bankový produkt najneskôr od
1. júla 2013.
(2) Ustanovenie § 75 ods. 6 druhej vety v znení úèinnom od 1. septembra 2012 týkajúce sa
a) zákazu poadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predèasným splatením èasti hypotekárneho úveru od klienta sa prvýkrát pouije pri najbliom uplynutí doby fixácie
úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri najbliej zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru
po 31. auguste 2012,
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b) oznamovacej povinnosti hypotekárnej banky sa prvýkrát pouije pri dobe fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ktorá uplynie 15. novembra
2012, alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ku ktorej dôjde 15. novembra 2012.
(3) Ustanovenie § 75 ods. 11 v znení úèinnom od
1. septembra 2012 sa prvýkrát pouije pri dobe fixácie
úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ktorá uplynie
15. januára 2013, alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ku ktorej dôjde 15. januára 2013.
(4) Hypotekárna banka je povinná najneskôr do
1. novembra 2012 zosúladi veobecné podmienky poskytovania hypotekárnych úverov s ustanovením § 75
ods. 1 písm. h)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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235
ZÁKON
z 26. júla 2012,
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) povinnos platenia osobitného odvodu z podnikania
v regulovaných odvetviach (ïalej len odvod) regulovanou osobou,
b) výku a spôsob platenia odvodu,
c) správu odvodu vykonávanú správcom odvodu, ktorým je daòový úrad prísluný na správu dane z príjmov regulovanej osoby pod¾a osobitného predpisu1)
(ïalej len správca odvodu).
§2
Na úèely tohto zákona sa za odvodové obdobie
povauje kadý kalendárny mesiac úètovného obdobia,2) v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon èinnosti pod¾a § 3 ods. 1 písm. a).
§3
Regulovaná osoba
(1) Regulovanou osobou je osoba alebo organizaèná
zloka zahraniènej osoby, ktorá
a) má oprávnenie na výkon èinnosti v oblasti
1. energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieových odvetví pod¾a osobitného predpisu,3)
2. poisovníctva a zaisovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska pod¾a
osobitného predpisu,4)
1

3. verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou pod¾a osobitného predpisu,5)
4. elektronických komunikácií na základe veobecného povolenia alebo individuálneho práva
na pouívanie èísel alebo frekvencií udeleného
Telekomunikaèným úradom Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,6)
5. farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo
samosprávnym krajom pod¾a osobitného predpisu,7)
6. potových sluieb na základe veobecného povolenia alebo potovej licencie vydanej Potovým regulaèným úradom pod¾a osobitného predpisu,8)
7. dopravy na dráhe na základe licencie vydanej
Úradom pre reguláciu elezniènej dopravy pod¾a
osobitného predpisu,9)
8. verejných vodovodov a verejných kanalizácií10)
na základe ivnostenského oprávnenia,
9. leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu,11)
10. poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného pod¾a osobitného
predpisu12) alebo
11. uvedenej v prvom a desiatom bode na základe
povolenia vydaného v inom èlenskom táte Európskej únie a táte, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
b) predpokladá, e jej výnosy z èinnosti v oblasti pod¾a
písmena a) za úètovné obdobie, v ktorom získala
oprávnenie na výkon èinnosti pod¾a písmena a), dosiahnu aspoò 50 % celkových výnosov tohto úètovného obdobia.
(2) Regulovaná osoba je povinná doruèi správcovi
odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej

) Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 3 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona è. 198/2007 Z. z.
3
) Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
7
) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
) § 15 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) § 37 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
10
) Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) § 11 ods. 1 písm. a) 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.
2
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vznikne povinnos plati odvod pod¾a § 4 ods. 1, písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a) oblas pod¾a odseku 1 písm. a), v ktorej získala
oprávnenie na výkon èinnosti,
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonáva èinnos
pod¾a odseku 1 písm. a),
c) odhad predpokladaného výsledku hospodárenia
pod¾a § 4 ods. 3,
d) výku odvodu, ktorú je povinná plati.
(3) Osoba alebo organizaèná zloka zahraniènej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon èinnosti pod¾a odseku 1 písm. a), je regulovanou osobou za vetky odvodové
obdobia v úètovnom období, v ktorom jej výnosy z èinnosti v oblasti pod¾a odseku 1 písm. a) dosiahnu aspoò
50 % celkových výnosov tohto úètovného obdobia, a to,
aj ak nepredpokladala, e jej výnosy z èinnosti v oblasti
pod¾a odseku 1 písm. a) za toto úètovné obdobie dosiahnu aspoò 50 % celkových výnosov tohto úètovného
obdobia alebo ak výnosy z èinnosti pod¾a odseku 1
písm. a) za úètovné obdobie pod¾a § 13 ods. 1 nedosiahli aspoò 50 % celkových výnosov tohto úètovného obdobia; túto skutoènos je regulovaná osoba povinná oznámi správcovi odvodu najneskôr v lehote na podanie
daòového priznania k dani z príjmov.
(4) Ak sa osoba alebo organizaèná zloka zahraniènej
osoby stala regulovanou osobou, neprestane by regulovanou osobou ani ak jej výnosy z èinnosti v oblasti
pod¾a odseku 1 písm. a) za úètovné obdobie, v ktorom
má oprávnenie na výkon èinnosti pod¾a odseku 1 písm. a),
nedosiahnu 50 % celkových výnosov tohto úètovného
obdobia.
Platenie odvodu
§4
Povinnos plati odvod
(1) Regulovanej osobe okrem regulovanej osoby pod¾a § 13 ods. 1 a 3 vzniká povinnos plati odvod, poènúc
odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom
mesiaci, od ktorého je oprávnená vykonáva èinnos
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a), za predpokladu, e jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva (ïalej len výsledok hospodárenia), za úètovné
obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon èinnosti pod¾a § 3 ods. 1 písm. a), dosiahne aspoò sumu základu odvodu pod¾a odseku 2; to platí, aj ak èinnos
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) vykonávala len za èas tohto
úètovného obdobia. Rovnako vzniká povinnos plati
odvod aj regulovanej osobe, ktorej odhad predpokladaného výsledku hospodárenia pod¾a odseku 3 dosiahne
aspoò sumu základu odvodu pod¾a odseku 2.
(2) Suma základu odvodu, od ktorej vzniká povinnos plati odvod, je 3 000 000 eur.
(3) Na úèely zistenia vzniku povinnosti plati odvod
pod¾a odseku 2 je regulovaná osoba povinná odhadnú
13

) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 17a zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 547/2011 Z. z.
15
) § 17 ods. 1 písm. c) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
14
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predpokladaný výsledok hospodárenia; tento odhad je
povinná oznámi správcovi odvodu v oznámení pod¾a
§ 3 ods. 2. Ustanovenie prvej vety sa nevzahuje na regulovanú osobu pod¾a § 13 ods. 1.
(4) Po zániku regulovanej osoby prechádza povinnos plati odvod na jej právnych nástupcov, ktorí sú
regulovanými osobami pod¾a § 3 ods. 1 v pomere,
v akom na nich prelo èisté obchodné imanie.
(5) Povinnos plati odvod zaniká osobe alebo organizaènej zloke zahraniènej osoby splnením povinnosti
plati odvod za vetky odvodové obdobia pod¾a tohto zákona, poèas ktorých bola regulovanou osobou.
(6) Posledným odvodovým obdobím pre regulovanú
osobu, ktorá prestane by regulovanou osobou pred
posledným odvodovým obdobím pod¾a § 11, je odvodové obdobie, ktoré bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom u nemá oprávnenie na výkon
èinnosti v oblasti pod¾a § 3 ods. 1 písm. a).
(7) Ak regulovanej osobe nevznikla povinnos plati
odvod pod¾a odseku 1, § 13 ods. 1 alebo 4, vzniká jej povinnos plati odvod, poènúc prvým odvodovým obdobím úètovného obdobia, za ktoré jej výsledok hospodárenia dosiahne aspoò sumu základu odvodu pod¾a
odseku 2, najskôr vak odvodovým obdobím, ktorým je
september 2012.
§5
Základ odvodu
(1) Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to úètovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba
má oprávnenie na výkon èinnosti pod¾a § 3 ods. 1
písm. a); tento základ odvodu sa pouije k tým odvodovým obdobiam, ktoré patria do úètovného obdobia, za
ktoré bol vykázaný.
(2) Základom odvodu je do doruèenia oznámenia
pod¾a § 8 ods. 3 výsledok hospodárenia uvedený v oznámení pod¾a § 3 ods. 2, § 13 ods. 2 alebo 5.
(3) Na úèely odseku 1 sa pouije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný pod¾a postupov úètovania
upravených osobitným predpisom.13)
(4) Ak regulovaná osoba nevykazuje výsledok hospodárenia pod¾a odseku 3, na úèely odseku 1 sa pouije
výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný pod¾a
medzinárodných úètovných noriem14) upravený pod¾a
osobitného predpisu.15)
(5) Základ odvodu pod¾a odseku 1 sa zniuje o nárok
na podiel na zisku od inej regulovanej osoby zaúètovaný v úètovníctve pod¾a osobitného predpisu13) za predpokladu, ak táto iná regulovaná osoba zaplatila odvod
z výsledku hospodárenia, z ktorého sa tieto podiely na
zisku vypoèítali. Základ odvodu pod¾a odseku 1 sa zvyuje o zaúètované zníenie nároku na podiel na zisku
uvedeného v prvej vete.
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§6
Sadzba odvodu
Sadzba odvodu pre regulovanú osobu je 0,00363.
§7
Výpoèet odvodu
Odvod sa vypoèíta ako súèin sadzby odvodu a sumy
základu odvodu, ktorá prevyuje sumu základu odvodu pod¾a § 4 ods. 2.

(8) Rozhodnutie o námietke nadobúda právoplatnos
jeho doruèením regulovanej osobe. Proti rozhodnutiu
o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky; to
neplatí pre rozhodnutie o námietke, ktorým správca
odvodu vyhovie námietke v plnom rozsahu.
§9
Zúètovanie odvodov

Vyrubenie odvodu

(1) Odvody zaplatené pod¾a § 8 alebo odvody, ktoré
mali by zaplatené za odvodové obdobia patriace do prísluného úètovného obdobia, za ktoré regulovaná osoba má povinnos zostavi úètovnú závierku a predloi
ju spolu s daòovým priznaním,17) podliehajú zúètovaniu, ktoré vykonáva správca odvodu.

(2) Odvod sa povauje za vyrubený podaním písomného oznámenia pod¾a § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, pod¾a
odseku 3 alebo doruèením rozhodnutia pod¾a odseku 4
regulovanej osobe alebo jej právnemu nástupcovi.
(3) Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnos poda daòové priznanie,16) povinná doruèi správcovi odvodu
písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a) výsledok hospodárenia pod¾a § 5 ods. 1 alebo pod¾a
§ 13 ods. 1,
b) výku odvodu, ktorú je povinná plati.
(4) Ak výka odvodu uvedená v písomnom oznámení
pod¾a § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5 alebo pod¾a odseku 3
nie je vypoèítaná pod¾a tohto zákona, správca odvodu
vydá rozhodnutie, v ktorom urèí výku odvodu. Regulovaná osoba je povinná plati odvod na základe rozhodnutia pod¾a prvej vety, poènúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bolo
rozhodnutie doruèené.
(5) Rozhodnutie o urèení odvodu pod¾a odseku 4
a rozhodnutie o zúètovaní odvodov pod¾a § 9 nadobúdajú právoplatnos ich doruèením regulovanej osobe.
(6) Proti rozhodnutiu o urèení odvodu pod¾a odseku 4
alebo zúètovaniu odvodov pod¾a § 9 môe regulovaná
osoba poda do ôsmich dní odo dòa doruèenia rozhodnutia námietku písomne alebo ústne do zápisnice
u správcu odvodu. Námietka môe smerova len proti
základu odvodu, výke odvodu alebo výke zúètovania
odvodov. Podanie námietky nemá odkladný úèinok.
Správca odvodu môe do 15 dní rozhodnú o námietke,
ak jej v plnom rozsahu vyhovie, inak v tejto lehote postúpi námietku na rozhodnutie Finanènému riadite¾stvu Slovenskej republiky (ïalej len finanèné riadite¾stvo), o èom bez zbytoèného odkladu upovedomí
regulovanú osobu.
17

(7) Finanèné riadite¾stvo rozhodne o námietke do 15 dní
odo dòa, keï mu bola námietka, postúpená pod¾a odseku 6, doruèená. Finanèné riadite¾stvo napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení, inak námietku zamietne.

§8

(1) Regulovaná osoba je povinná na základe písomného oznámenia pod¾a § 3 ods. 2, § 13 ods. 2,
ods. 5, pod¾a odseku 3 alebo na základe rozhodnutia
pod¾a odseku 4 zaplati odvod za kadé odvodové obdobie do konca toho odvodového obdobia, za ktoré je povinná plati odvod.

16
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(2) Správca odvodu vypoèíta zo základu odvodu pod¾a § 5 odvody za vetky odvodové obdobia patriace do
prísluného úètovného obdobia pod¾a odseku 1 a porovná ich s odvodmi pod¾a odseku 1.
(3) Kladný rozdiel súètu odvodov zaplatených pod¾a
odseku 1 a súètu odvodov vypoèítaných správcom odvodu pod¾a odseku 2 je preplatkom na odvodoch.
(4) Záporný rozdiel súètu odvodov zaplatených pod¾a
odseku 1 a súètu odvodov vypoèítaných správcom odvodu pod¾a odseku 2 je nedoplatkom zo zúètovania odvodov.
(5) O výsledku zúètovania odvodov správca odvodu
vydá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom mu bola predloená úètovná závierka pod¾a odseku 1, rozhodnutie o zúètovaní odvodov, v ktorom uvedie výku preplatku na odvodoch alebo výku nedoplatku zo zúètovania odvodov.
(6) Ak po vydaní rozhodnutia o zúètovaní odvodov
pod¾a odseku 5 dôjde k zmene sumy základu odvodu
pod¾a § 8 ods. 3 za úètovné obdobie, za ktoré sa vykonalo zúètovanie odvodov pod¾a odseku 5, správca odvodu
vykoná nové zúètovanie odvodov za odvodové obdobia
patriace do toho istého úètovného obdobia. Vydaním
nového rozhodnutia o zúètovaní odvodov sa pôvodné
rozhodnutie o zúètovaní odvodov ruí.
(7) Regulovaná osoba je povinná zaplati nedoplatok
zo zúètovania odvodov do 15 dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia o zúètovaní odvodov.
§ 10
Spôsob platenia odvodu
(1) Odvod a nedoplatok zo zúètovania odvodov sa
uhrádzajú v eurách na úèet uvedený na webovom sídle
finanèného riadite¾stva.
(2) Nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúètovania odvodov sú povinní uhradi po zániku regulovanej

) § 49 ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 49 ods. 11 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 548/2011 Z. z.
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osoby jej právni nástupcovia spoloène a nerozdielne.
Právni nástupcovia sú povinní uhradi nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúètovania odvodov regulovanej osoby do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom regulovaná
osoba zanikla.
(3) Ak regulovaná osoba alebo jej právny nástupca
neuhradil odvod alebo nedoplatok zo zúètovania odvodov v lehote pod¾a tohto zákona alebo vo výke urèenej
v oznámení regulovanej osoby pod¾a tohto zákona, alebo v rozhodnutí správcu odvodu pod¾a tohto zákona,
správca odvodu vyrubí regulovanej osobe alebo jej
právnemu nástupcovi úrok z omekania, prièom sa primerane postupuje pod¾a osobitného predpisu18) ako pri
vyrubení úroku z omekania z dlnej sumy dane.
(4) Suma platby, ktorá prevyuje splatný odvod, je
preplatkom na odvode. Na preplatok na odvode a na
preplatok na odvodoch pod¾a § 9 ods. 3 sa primerane
pouijú ustanovenia osobitného predpisu19) ako pri daòovom preplatku.
§ 11
Posledné odvodové obdobie pod¾a tohto zákona je december 2013.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 12
(1) Ustanovenia osobitného predpisu1) sa na tento
zákon pouijú primerane, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(2) Dlná suma odvodu a dlná suma nedoplatku zo
zúètovania odvodov po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvodoch. Na vymáhanie nedoplatku na odvodoch sa primerane pouijú ustanovenia osobitného
predpisu o daòovom exekuènom konaní.20)
(3) Uhradené odvody sú tátnymi finanènými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpoètovom
úète. Výnos tátnych finanèných aktív pod¾a predchádzajúcej vety sa stáva súèasou týchto tátnych finanèných aktív.
(4) tátne finanèné aktíva pod¾a odseku 3 sú úèelovo
urèené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky.
(5) Odvod, preplatok na odvodoch a nedoplatok zo
zúètovania odvodov sa zahàòa do základu dane z príjmov pod¾a osobitného predpisu.21)
(6) Zaplatenie odvodu nesmie by dôvodom na zvýenie
výky regulovanej ceny pod¾a osobitného predpisu22)
a zaplatený odvod sa nepovauje za oprávnený náklad,
ktorý mono zapoèíta do regulovanej ceny.
18

)
)
20
)
21
)
22
)
19
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§ 13
(1) Osoba alebo organizaèná zloka zahraniènej osoby, ktorá k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon
èinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a) a ktorej pomer
výnosov z èinnosti v oblasti pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) za
úètovné obdobie pred úèinnosou tohto zákona dosiahol aspoò 50 % celkových výnosov tohto úètovného obdobia, sa povauje za regulovanú osobu pod¾a tohto zákona. Takej regulovanej osobe vzniká povinnos plati
odvod, poènúc odvodovým obdobím, ktorým je september 2012, ak jej výsledok hospodárenia za úètovné obdobie pred úèinnosou tohto zákona dosiahol aspoò
sumu základu odvodu pod¾a § 4 ods. 2. Za úètovné obdobie pod¾a predchádzajúcich viet sa povauje úètovné
obdobie bezprostredne predchádzajúce úèinnosti tohto
zákona, za ktoré vznikla povinnos zostavi riadnu úètovnú závierku a predloi ju spolu s daòovým priznaním17)
v lehote, ktorá uplynula pred úèinnosou tohto zákona.
(2) Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnos plati odvod pod¾a odseku 1, je povinná doruèi písomné
oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je september 2012, v ktorom uvedie
a) oblas pod¾a § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon èinnosti,
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonáva èinnos
v oblasti pod¾a § 3 ods. 1 písm. a),
c) sumu výsledku hospodárenia za úètovné obdobie
pod¾a odseku 1,
d) výku odvodu, ktorú je povinná plati.
(3) Za regulovanú osobu pod¾a tohto zákona sa
povauje aj osoba alebo organizaèná zloka zahraniènej osoby, ktorá
a) k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon èinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a),
b) nevykázala výsledok hospodárenia pred úèinnosou
tohto zákona a
c) predpokladá, e jej výnosy z èinnosti v oblasti pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) za úètovné obdobie, ktoré zaèalo
bezprostredne pred úèinnosou tohto zákona, dosiahnu aspoò 50 % celkových výnosov tohto úètovného obdobia.
(4) Regulovanej osobe pod¾a odseku 3 vzniká povinnos plati odvod, poènúc odvodovým obdobím, ktorým
je september 2012, ak jej odhad pod¾a odseku 5 písm. c)
za úètovné obdobie, ktoré zaèalo bezprostredne pred
úèinnosou tohto zákona, dosiahol aspoò sumu základu odvodu pod¾a § 4 ods. 2.
(5) Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnos plati odvod pod¾a odseku 4, je povinná doruèi písomné
oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je september 2012, v ktorom uvedie
a) oblas pod¾a § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon èinnosti,
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonáva èinnos
v oblasti pod¾a § 3 ods. 1 písm. a),

§ 156 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 79 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
§ 88 a 153 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
§ 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov, zákon è. 351/2011 Z. z.
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c) sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d) výku odvodu, ktorú je povinná plati.
Èl. II
Zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z. a zákona è. 69/2012 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l),
ktoré znie:
l) vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach pod¾a osobitného predpisu,16a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon è. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterajie písmeno l) sa oznaèuje ako písmeno m).
2. V § 6 odsek 6 znie:
(6) Daòový úrad pre vybrané daòové subjekty vykonáva správu odvodu pod¾a osobitných predpisov.20a).

Èl. III
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z. a zákona è. 91/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane pouijú na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach.1d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
1c) § 10 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 zákona è. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d

) Zákon è. 235/2012 Z. z..

2. V § 155 ods. 14 sa slová písm. e) mono za správny delikt pod¾a § 154 ods. 1 písm. j) nahrádzajú slovami písm. d) a pod¾a odseku 1 písm. e) za správny delikt
pod¾a § 154 ods. 1 písm. j) mono.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 235/2012 Z. z..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra
2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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236
ZÁKON
z 26. júla 2012,
ktorým sa mení zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z. a zákona
è. 331/2011 Z. z. sa mení takto:
1. V § 8 ods. 2 sa vypúa prvá veta.
2. V § 9 ods. 4 a § 215 ods. 8 sa vypúajú slová mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 45/1989 Zb.
o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 356/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady è. 28/1992 Zb. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 sa vypúajú slová a majú poslaneckú
imunitu.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona
è. 86/2000 Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona
è. 100/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 360/2004 Z. z., zákona
è. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 320/2005 Z. z., zákona è. 261/2006 Z. z.,
zákona è. 199/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011, zákona

è. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 237/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z. a zákona è. 79/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 1 poslednej vete sa za slovami disciplinárneho konania vypúa èiarka a slová trestného
stíhania alebo disciplinárneho stíhania.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 40 sa slová 78
ods. 3 nahrádzajú slovami 78 ods. 4.
3. V § 57 ods. 1 písm. d) sa vypútajú slová trestné
stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo
na jeho a za slovo vzatie sa vkladá slovo poslanca.
4. V § 57 ods. 2 sa slová na trestné stíhanie alebo na
disciplinárne stíhanie poslanca45) nahrádzajú slovami
na vzatie poslanca do väzby45) alebo o následný súhlas
na zadranie poslanca40) a slová prerokuje a sa nahrádzajú slovami prerokuje, a ak ide o iados o súhlas so vzatím poslanca do väzby,.
5. V nadpise dvadsiatej prvej èasti sa vypúa èiarka
za slovom zadranie a slová trestné stíhanie alebo na
disciplinárne stíhanie sa vypúajú.
6. V § 140 sa za slová predsedovi národnej rady
vkladajú slová a predsedovi mandátového a imunitného výboru a slová predseda národnej rady neodkladne poiada o zvolanie mandátového a imunitného výboru sa nahrádzajú slovami predseda mandátového
a imunitného výboru neodkladne zvolá mandátový
a imunitný výbor.
7. V § 141 ods. 1 sa slová na trestné stíhanie alebo
na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie nahrádzajú slovami na vzatie poslanca.
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 84 sa slová 78
ods. 2 nahrádzajú slovami 78 ods. 3.
9. V § 142 sa slová na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie nahrádzajú slovami na vzatie poslanca.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mlieènych výrobkov pre deti
v materských kolách, pre iakov na základných kolách a pre iakov
na stredných kolách v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 339/2008
Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
a mlieènych výrobkov pre deti v materských kolách, pre
iakov na základných kolách a pre iakov na stredných
kolách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 348/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 275/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. f) sa slovo schváleným nahrádza
slovom akreditovaným.
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

16) § 2 písm. c) zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16a
) Kategória I písm. b) a c), kategória II a V prílohy è. I nariadenia
(ES) è. 657/2008 v znení nariadenia (ES) è. 966/2009..

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Uchádzaè pod¾a odseku 2 môe zabezpeèova mlieène výrobky odo dòa zaèiatku kolského roka v kalendárnom roku, v ktorom podal iados pod¾a odseku 1..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
3. V § 3 ods. 5 písm. c) sa vypúajú slová a f).

4. § 3 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Pri zmene príchute ochutených mlieènych výrobkov uvedených v prílohe è. 1 sa postupuje pod¾a
odseku 7 do 30. septembra kalendárneho roka..
5. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo kôl vkladá
èiarka a slová v písomnej a elektronickej podobe sa
nahrádzajú slovami predkladaný elektronickými
prostriedkami a v listinnej podobe.
6. V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová platby iakmi vkladá èiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: predkladané elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe.
7. § 4 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Mlieène výrobky uvedené v prílohe è. 1 podliehajú kontrole zloenia na úèely preukázania parametrov pod¾a osobitného predpisu.19a) Ak mlieène výrobky tieto parametre nespåòajú, náklady na
vykonanie kontroly zloenia uhrádza uchádzaè.
(6) Uchádzaè pod¾a § 3 ods. 2 archivuje písomnosti
vyhotovené pod¾a tohto nariadenia vlády poèas piatich
rokov na úèely kontroly pod¾a osobitného predpisu.19b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

19a) Príloha è. I nariadenia (ES) è. 657/2008 v znení nariadenia (ES) è. 966/2009.
19b
) § 11 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

8. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEÈNYCH VÝROBKOV POD¼A § 2 ods. 2

P. è.

Názov
výrobku

Kategória
pod¾a prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
è. 966/2009

1.

plnotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)

I

Druh a ve¾kos
balenia

kartón/vrecko/
f¾aa 1 l

Mnostvo
na iaka
a deò

Podpora
z národných
zdrojov s DPH
v eurách

Najvyia
úhrada
platená
iakom
s DPH
v eurách

250 ml

0,0953

0,06
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2.

plnotuèné mlieko
neochutené,
pasterizované

I

kartón/vrecko/
f¾aa 1 l

250 ml

0,0953

0,05

3.

polotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)

I

kartón/vrecko/
f¾aa 1 l

250 ml

0,0953

0,04

4.

polotuèné mlieko
neochutené,
pasterizované

I

kartón/vrecko/
f¾aa 1 l

250 ml

0,0953

0,05

5.

polotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)

I

kartón 250 ml

250 ml

0,1122

0,19

6.

polotuèné mlieko
ochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)

I

kartón 250 ml

250 ml

0,1122

0,28

7.

polotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)

I

téglik 200 ml

200 ml

0,0942

0,18

8.

polotuèné mlieko
ochutené s vitamínmi

I

téglik 200 ml

200 ml

0,1122

0,28

9.

zakysané plnotuèné
mlieko

I

téglik 200 g

200 g

0,0915

0,19

10.

zakysané mlieko

I

téglik 250 g

250 g

0,1089

0,22

11.

acidofilné mlieko 3,6 %

I

téglik 230 ml

230 ml

0,1032

0,15

12.

acidofilné mlieko 1 %

I

téglik 250 ml

250 ml

0,1122

0,18

13.

bifidový cmar
neochutený

I

téglik 250 g

250 g

0,1089

0,17

14.

jogurt biely

I

téglik 125 g

125 g

0,0626

0,18

15.

jogurt biely

I

téglik 135 g

135 g

0,0676

0,23

16.

jogurt biely

I

téglik 150 g

150 g

0,0751

0,26

17.

jogurt ochutený

II

téglik 125 g

125 g

0,0613

0,20

18.

jogurt ochutený so
zníeným obsahom
tuku

II

téglik 150 g

150 g

0,0735

0,24

19.

smotanový jogurt
ochutený

II

téglik 125 g

125 g

0,0613

0,23

20.

smotanový jogurt
ochutený

II

téglik 145 g

145 g

0,0711

0,28

21.

smotanový jogurt
ochutený

II

téglik 150 g

150 g

0,0735

0,28

22.

jogurtové mlieko

II

téglik 200 ml

200 ml

0,1010

0,23

23.

bifidový cmar
ochutený

II

téglik 250 g

250 g

0,1127

0,25

24.

polotvrdý zrejúci
stredne tuèný syr
30 %

V

kryovak 2 600 g

30 g

0,0850

0,10
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25.

polotvrdý zrejúci
plnotuèný syr 45 %

V

kryovak 2 600 g

30 g

0,0850

0,10

26.

polotvrdý zrejúci
plnotuèný syr 45 %

V

kryovak 2 800 g

30 g

0,0850

0,10

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2012.

Robert Fico v. r.
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238
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2012,
ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu
a eradikáciu katarálnej horúèky oviec (modrý jazyk)

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády ustanovuje opatrenia na kontrolu a opatrenia na boj proti katarálnej horúèke oviec
(modrý jazyk) (ïalej len katarálna horúèka) a jej eradikáciu.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) chovom po¾nohospodárska alebo iná prevádzkareò,
v ktorej sa trvalo alebo doèasne chovajú alebo dria
zvieratá druhov vnímavých na katarálnu horúèku,
b) vnímavým druhom zvierat vetky preúvavce,
c) zvieraom zviera patriace k vnímavým druhom, okrem vo¾ne ijúcich zvierat, ku ktorým mono prija
osobitné opatrenia,
d) vlastníkom alebo drite¾om osoba vlastniaca zvieratá alebo zodpovedná za starostlivos o ne za odplatu
alebo bezodplatne,
e) vektorom hmyz druhu Culicoides imicola alebo iný
hmyz rodu Culicoides schopný prenáa katarálnu
horúèku,
f) podozrením objavenie sa klinického príznaku svedèiaceho o katarálnej horúèke u vnímavého druhu
spolu so súborom epizootologických údajov umoòujúcim odôvodnene predpoklada takú monos,
g) potvrdením vyhlásenie prísluného orgánu na základe laboratórnych výsledkov, e vírus zhubnej katarálnej horúèky oviec sa íri v urèenej oblasti; ak
ide o epizoóciu, môe prísluný orgán taktie potvrdi prítomnos ochorenia na základe klinických alebo epizootologických výsledkov,
h) ivou atenuovanou vakcínou vakcína, ktorá sa vyrába prispôsobením izolátov vírusu katarálnej horúèky z terénu prostredníctvom za sebou nasledujúceho pasáovania na tkanivovej kultúre alebo
embryonálnych slepaèích vajíèkach.
1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

§
§
§
§
§

§3
Vlastník, drite¾ alebo iná osoba, ktorá je oprávnená
disponova so ivými zvieratami alebo produktmi ivoèíneho pôvodu, musí bezodkladne ohlási príslunému orgánu1) kadé podozrenie na katarálnu horúèku.
§4
(1) Ak sa v chove umiestnenom v regióne, ktorý nepodlieha obmedzeniam pod¾a tohto nariadenia vlády,
nachádza jedno alebo viac zvierat podozrivých na katarálnu horúèku, úradný veterinárny lekár2) bezodkladne vykoná úkony,3) ktorými sa potvrdí alebo vylúèi výskyt choroby.
(2) Po oznámení podozrenia na katarálnu horúèku
prísluný orgán nariadi vykona úradný doh¾ad nad
chovom.4)
(3) Úradný veterinárny lekár5) pri úradnom doh¾ade
nad chovom
a) vykoná súpis zvierat v chove a v rámci kadého druhu uvedie poèet zvierat u uhynutých, chorých alebo
pravdepodobne nakazených; súpis aktualizuje tak,
aby sa v èase podozrenia zistil poèet narodených
zvierat aj uhynutých zvierat; informácie zo súpisu
na vyiadanie predloí a môu sa pri kadej kontrole
preverova,
b) vykoná súpis miest, ktoré umoòujú preitie alebo
prechovanie vektora, najmä miest vhodných na jeho
reprodukciu,
c) vykoná epizootologické zisovanie pod¾a § 7,
d) vykoná pravidelné návtevy chovu alebo chovov a pri
kadej príleitosti vykoná podrobné klinické vyetrenie alebo autopsiu zvierat, ktoré uhynuli alebo
u ktorých je podozrenie z choroby, a musí potvrdi
ochorenie; ak je to potrebné pomocou laboratórnych
testov,
e) nariadi zákaz premiestòovania zvierat z chovu a do
chovu,
f) nariadi v èase, keï je vektor aktívny, dra vetky
zvieratá v chove v ich ustajòovacích priestoroch,
g) nariadi pravidelne oetrova zvieratá, budovy na ich
ustajnenie a ich okolie, najmä miesta, v ktorých sa

4 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 342/2011 Z. z.
10 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z.
12 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. g) zákona è. 39/2007 Z. z.
8 ods. 3 písm. a) zákona è. 39/2007 Z. z.
12 zákona è. 39/2007 Z. z.
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darí populáciám Culicoides, schválenými insekticídami; na zabránenie zamoreniu vektormi urèí prísluný orgán poèet oetrení, prièom zoh¾adní dåku
úèinnosti pouitého insekticídu a klimatické podmienky,
h) nariadi telá uhynutých zvierat v chove znièi, nekodne odstráni, spáli alebo zahraba pod¾a osobitného predpisu.6)

teorologických podmienok. Prísluný orgán prijatie
tohto rozhodnutia oznámi Európskej komisii.

(4) Vlastník alebo drite¾ pri podozrení z katarálnej
horúèky musí u predbene vykona vetky opatrenia
pod¾a odseku 3 písm. e) a f) a do zavedenia opatrení
pod¾a odseku 3.

§7

(5) Prísluný orgán nariadi4) vykonanie opatrení uvedených v odseku 3 v ïalích chovoch, ak ich umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakty s chovom,
kde je podozrenie na chorobu, odôvodòujú podozrenie
z monej kontaminácie.
(6) Úradný veterinárny lekár zruí5) opatrenia uvedené v odseku 3 a potom, ako prísluný orgán vylúèi podozrenia z výskytu katarálnej horúèky.
§5
(1) Prísluný orgán môe povoli1) nasadzovanie vakcín proti katarálnej horúèke, ak
a) sa také rozhodnutie zakladá na výsledku pecifického posúdenia rizík, ktoré vykonal prísluný orgán, a
b) prísluný orgán informoval Európsku komisiu o takej vakcinácii pred jej vykonaním.
(2) Prísluný orgán pri kadom nasadení ivých atenuovaných vakcín vymedzí
a) ochranné pásmo, ktoré pozostáva aspoò z vakcinaènej oblasti,
b) pásmo doh¾adu, ktoré pozostáva z èasti územia Európskej únie, ktorá siaha aspoò 50 km za hranice
ochranného pásma.
§6
(1) Ak sa úradne potvrdí výskyt katarálnej horúèky
v chove, prísluný orgán nariadi7)
a) usmrti pod úradnou kontrolou zvieratá v rozsahu
nevyhnutnom na zabránenie rozírenia epizoócie;
o tomto opatrení informuje Európsku komisiu,
b) znièi, nekodne odstráni, spáli alebo zahraba
telá usmrtených zvierat pod¾a osobitného predpisu,6)
c) vykona opatrenia uvedené v § 4 v chovoch v okruhu
20 km v okolí infikovaného chovu vrátane ochranného pásma,
d) vykona opatrenia, najmä ak ide o zavedenie programu vakcinácie alebo iné alternatívne opatrenia,
e) vykona epizootologické zisovanie pod¾a § 7.
(2) Pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) môe prísluný orgán rozíri alebo zúi na základe epizootologických, geografických a ekologických opatrení alebo me6

(3) Ak sa pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) nachádza na území viac ako jedného èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát), prísluný orgán spolupracuje s príslunými orgánmi èlenských tátov pri
vymedzení tohto pásma.

(1) Epizootologické zisovanie zahàòa
a) obdobie, poèas ktorého sa mohla katarálna horúèka
vyskytova v chove,
b) moný pôvod katarálnej horúèky v chove a identifikovanie iných chovov zvierat, ktoré sa mohli nakazi
alebo kontaminova z rovnakého zdroja,
c) výskyt a rozírenie vektorov choroby,
d) premiestòovanie zvierat do prísluného chovu
a z prísluného chovu, ako aj odstránenie tiel uhynutých zvierat z tohto chovu.
(2) Hlavný veterinárny lekár na zabezpeèenie koordinácie vetkých nariadených opatrení a na vykonanie
epizootologického zisovania bezodkladne vytvorí najmä z úradných veterinárnych lekárov, zamestnancov
prísluných orgánov a odborníkov vo veterinárnej oblasti krízové centrum.
§8
(1) Prísluný orgán po úradnom potvrdení diagnózy
katarálnej horúèky vymedzí okolo ohniska choroby
ochranné pásmo a pásmo doh¾adu. Pásma sa vymedzia
na základe geografických, administratívnych, ekologických a epizootologických faktorov spojených s katarálnou horúèkou a truktúrou kontroly.
(2) Ochranné pásmo zahàòa územie s polomerom
najmenej 100 km okolo infikovaného chovu.
(3) Pásmo doh¾adu je vymedzené èasou územia èlenských tátov, ktoré siaha aspoò 50 km za hranice
ochranného pásma a v ktorom sa nevykonala iadna
vakcinácia ivými atenuovanými vakcínami proti katarálnej horúèke poèas predchádzajúcich 12 mesiacov.
(4) Ak sa ochranné pásmo a pásmo doh¾adu nachádzajú okrem územia Slovenskej republiky aj na území
iného èlenského tátu, prísluný orgán spolupracuje
pri vymedzení týchto pásiem s prísluným orgánom
tohto èlenského tátu.
§9
(1) V ochrannom pásme prísluný orgán nariadi
a) identifikovanie vetkých chovov so zvieratami v rámci tohto pásma,
b) vykonanie programu epidemiologického doh¾adu
zaloeného na monitorovaní oznaèených skupín ho-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce
sa ved¾ajích ivoèínych produktov a odvodených produktov neurèených na ¾udskú spotrebu a ktorým sa zruuje nariadenie (ES)
è. 1774/2002 (nariadenie o ved¾ajích ivoèínych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
7
) § 8 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z.
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vädzieho dobytka alebo iných druhov preúvavcov
a populácií vektora,
c) zákaz premiestòovania zvierat z pásma.
(2) Prísluný orgán môe v ochrannom pásme nariadi pod¾a osobitného predpisu vakcináciu zvierat proti
katarálnej horúèke a ich identifikáciu. Týmto nie sú
dotknuté opatrenia uvedené v odseku 1.

Èiastka 60

mieste v Slovenskej republike, iné orgány verejnej
správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytujú veterinárnym odborníkom Európskej komisie pri
plnení ich úloh potrebnú pomoc, najmä im umonia
prístup ku vetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení
a dopravných prostriedkov na úèely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslunému orgánu.

§ 10

§ 14

(1) V pásme doh¾adu nariadi prísluný orgán opatrenia uvedené v § 9 ods. 1.
(2) Vakcinácia proti katarálnej horúèke ivými atenuovanými vakcínami v pásme doh¾adu je zakázaná.

(1) Prísluný orgán vypracuje pohotovostný plán vrátane pecifických opatrení, ak ide o ohnisko choroby,
a zabezpeèí materiálno-technické a personálne vybavenie na jeho rýchlu a úèinnú realizáciu.

§ 11

(2) Kritériá pohotovostného plánu sú uvedené v prílohe è. 3.

Prísluný orgán zabezpeèí informovanie osôb v ochrannom pásme a v pásme doh¾adu o nariadených obmedzeniach a zákazoch a prijatí opatrení potrebných na
ich vykonanie.

(3) Pohotovostný plán mono meni alebo dopåòa,
aby sa zoh¾adnil vývoj situácie okolo katarálnej horúèky.
§ 15

§ 12
(1) Laboratórne vyetrenia zamerané na zistenie katarálnej horúèky sa vykonávajú pre Slovenskú republiku na základe zmluvy8) v laboratóriu uvedenom v prílohe è. 1 písm. A, ktoré slúi ako národné a jeho úlohy sú
uvedené v prílohe è. 1 písm. B.
(2) Národné laboratórium spolupracuje s referenèným laboratóriom Európskej únie pre katarálnu horúèku uvedeným v prílohe è. 2.
§ 13
Ak veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávajú na úèely kontroly katarálnej horúèky a jej eradikácie v spolupráci s prísluným orgánom kontrolu na

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
§ 16
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 275/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na
kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúèky
oviec v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 217/2009 Z. z.
§ 17
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. septembra 2012.

Robert Fico v. r.

8

) § 6 ods. 2 písm. n) zákona è. 39/2007 Z. z.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 238/2012 Z. z.

A. NÁRODNÉ LABORATÓRIUM PRE KATARÁLNU HORÚÈKU
tátny veterinárny ústav Zvolen
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen
B. ÚLOHY NÁRODNÉHO LABORATÓRIA PRE KATARÁLNU HORÚÈKU
Národné laboratórium pre katarálnu horúèku je zodpovedné za koordináciu noriem a diagnostických metód
diagnostických laboratórií, za pouívanie reagentov a za testovanie vakcín.
Na tento úèel
a) môe dodáva diagnostické reagenty do diagnostických laboratórií, ktoré ich potrebujú,
b) môe kontrolova kvalitu pouívaných diagnostických reagentov,
c) v pravidelných intervaloch organizuje porovnávacie testy,
d) uchováva izoláty vírusu katarálnej horúèky odobraté z potvrdených prípadov,
e) zabezpeèí potvrdenie pozitívnych výsledkov získaných v regionálnych diagnostických laboratóriách.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 238/2012 Z. z.

REFERENÈNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKEJ ÚNIE PRE KATARÁLNU HORÚÈKU
AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
(AFRC Intitút pre zdravie zvierat Laboratórium Pirbright)
Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 238/2012 Z. z.

KRITÉRIÁ POHOTOVOSTNÉHO PLÁNU
Pohotovostný plán musí obsahova najmenej
1. zriadenie krízového centra na národnej úrovni, ktoré bude koordinova vetky prijímané opatrenia,
2. zoznam miestnych centier na tlmenie choroby s primeraným vybavením na koordináciu prijatých opatrení na
miestnej úrovni,
3. podrobné informácie o zamestnancoch zapojených do vykonávania opatrení, o ich kvalifikácii a povinnostiach,
4. kontakty kadého miestneho centra na tlmenie choroby s osobami a organizáciami, ktoré sú priamo alebo nepriamo
zapojené do výkonu opatrení,
5. dostupnos vybavenia a materiálov na riadne vykonávanie opatrení,
6. podrobné pokyny o opatreniach, ktoré sa majú vykona vrátane znièenia uhynutých zvierat, opatrení v èase podozrenia a potvrdenia infekcie alebo kontaminácie,
7. koliace programy na zachovanie a rozvíjanie kvalifikácie v terénnych a administratívnych postupoch,
8. vybavenie diagnostických laboratórií na vyetrenie po smrti, ich potrebnú kapacitu na sérológiu, histológiu atï.
a udriavanie úrovne ich odbornosti na rýchlu diagnostiku (uzavretie dohôd na rýchlu dopravu vzoriek),
9. údaje o mnostve oèkovacej látky proti katarálnej horúèke, ktoré sa odhaduje, e bude potrebné v prípade návratu
k núdzovému oèkovaniu,
10. regulaèné opatrenia na vykonanie pohotovostného plánu.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 238/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca pecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu
katarálnej horúèky oviec  modrého jazyka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v znení Aktu o podmienkach
pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky,
Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), v znení rozhodnutia Komisie
2006/911/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006), v znení smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra
2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), v znení rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 294,
13. 11. 2007), v znení smernice Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008 (Ú. v. E L 21, 14. 8. 2008), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/5/EÚ zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012).
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. augusta 2012
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 2 zákona è. 627/2005
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
o diea (ïalej len zákon) ustanovuje:

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma 119,72 eura nahrádza
sumou 122,71 eura,
f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma 69,36 eura nahrádza
sumou 71,09 eura.

§1

§2

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea upravené pod¾a § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma 352,86 eura nahrádza
sumou 361,68 eura,
b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma 883,90 eura nahrádza
sumou 905,99 eura,
c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma 132,39 eura
nahrádza sumou 135,69 eura,
d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma 168,32 eura nahrádza
sumou 172,52 eura,

Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 272/2011 Z. z.
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej
starostlivosti o diea.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2012.

Ján Richter v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 3. augusta 2012 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2012  2013 z 22. júna 2012 uzatvorená medzi Odborovým zväzom
KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa z 28. 6. 2012 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych sluieb, Lekárskym odborovým zdruením
a
Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.
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