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286
ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z. a
251/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

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

1. V § 7 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v poboèke zahraniènej banky a v odsekoch 2 a 3 sa za slovo banke vkladajú slová alebo
v poboèke zahraniènej banky.
2. V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová Slovenska,6a) ktorý
je platný nahrádzajú slovami Slovenska6a) v deò predchádzajúci prvému kalendárnemu dòu v mesiaci,
v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho
suma.
3. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Vo veciach Obchodného vestníka môe po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení
o výke zaplateného poplatku, ktorý sa má vráti pod¾a
odseku 1, 2 alebo odseku 4, správny orgán poplatok
vráti potovým poukazom na úèet poplatníka alebo
prevodom z úètu v banke alebo poboèke zahraniènej
banky aj bez vydania rozhodnutia, èo správny orgán
vyznaèí v spise..
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Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8 a
10.
4. § 17 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky..

i)

5. Za § 19g sa vkladá § 19ga, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19ga
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30.
septembra 2012, vyberajú sa poplatky pod¾a predpisov
úèinných do 30. septembra 2012..
6. V nadpise § 19h sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014 a v texte sa slová 30.
septembra 2013 nahrádzajú slovami 30. septembra
2014 a slová 31. decembra 2012 sa nahrádzajú slovami 31. decembra 2013.
7. V prílohe Preh¾ade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: XXII. Ochrana
utajovaných skutoèností .......................... 271 a 272.
8. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloka 2 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
Poloka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu
alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, evidencií,
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za kadú
aj zaèatú stranu ..................................... 1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matriènej knihy
alebo písomného potvrdenia matrièným
úradom s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manelstiev,
knihy úmrtí ................................................... 5 eur
c) Osvedèenie odpisu (fotokópie), výpisu
alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, registrov listín a zo
spisov alebo súkromných spisov v úradnej
úschove, za kadú aj zaèatú stranu
v slovenskom jazyku ............................... 1,50 eura
v cudzom jazyku .......................................... 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedèenie matrièných
dokladov a iných potvrdení o osobnom stave
zasielané cudzím zastupite¾ským úradom
v Slovenskej republike ............................ 9,50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné úèely
ako na úèel výkonu regulovaných povolaní
a regulovaných odborných èinností v Slovenskej republike ......................................... 6,50 eura
f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na úèely
výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných èinností v Slovenskej
republike .............................................. 99,50 eura
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti
dokladov o vzdelaní8a) ................................... 3 eurá
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných

j)

k)

l)
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povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení pod¾a písmena k) ............ 6,50 eura
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných
mimo Európskej únie, Nórska, Lichtentajnska, Islandu a vajèiarska, ktoré u
boli uznané v niektorom èlenskom táte
Európskej únie, Nórsku, Lichtentajnsku,
na Islande a vo vajèiarsku, a uznávanie
stupòa dosiahnutého vzdelania ................... 33 eur
Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných pecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na úèel výkonu
zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dòom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii ............ 250 eur
Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na úèel výkonu
zdravotníckeho povolania mimo územia
Slovenskej republiky pred dòom pristúpenia
Slovenskej republiky
k Európskej únii ...................................... 250 eur
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo
písomnej informácie z kvalifikaèného dokladu
zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku .................................... 5 eur
v cudzom jazyku ........................................... 8 eur
Oslobodenie

Od poplatkov pod¾a písmen a) a b) tejto poloky sú
oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
kninice, múzeá, galérie a tátne divadlá. Od poplatkov
pod¾a písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných pecializáciách zdravotníckych
pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a písmena a) tejto poloky sa vyberie
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok pod¾a písmena a) tejto poloky sa nevyberie
za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení,
knihy manelstiev, knihy úmrtí po oprave chybného
údaja vykonaného z úradnej povinnosti..
9. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 3 prvom bode písm. a) sa slová
0,50 eura nahrádzajú slovami 1,50 eura, v písmene
b) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur a v písmene c) sa slová 6,50 eur nahrádzajú slovami 10
eur.
10. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 5 písm. g) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 66 eur.
11. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa sa za poloku 6 vkladá poloka 6a, ktorá
znie:
Poloka 6a
a) Zápis do zoznamu podnikate¾ov vedených
Úradom pre verejné obstarávanie pod¾a
osobitného predpisu10a) ................................ 66 eur
b) Predåenie zápisu v zozname podnikate¾ov
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vedených Úradom pre verejné obstarávanie pod¾a osobitného predpisu10a) .............. 66 eur
c) Vykonanie zmeny údajov v zozname
podnikate¾ov vedených Úradom pre verejné
obstarávanie pod¾a
osobitného predpisu10a) ...................... 16,50 eura.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 129 a 132 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 232/2008 Z. z..

12. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 8 sa slová 3 eurá nahrádzajú
slovami 5 eur.
13. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloka 10 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
Poloka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnute¾ností, za kadých aj zaèatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za kadých aj zaèatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
3. písomnej identifikácie parciel, za kadých aj zaèatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy
bývalého pozemkového katastra alebo
z pozemkovokninej mapy alebo mapy
urèeného operátu, za kadú kópiu
formátu A3, A4 .......................................... 8 eur
b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva,
kópie pozemkovokninej vloky alebo
bývalého pozemkového katastra, za kadých
aj zaèatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov
alebo nebytových priestorov .......................... 8 eur
c) Vydanie druhého a ïalieho rovnopisu
verejných listín uvedených v písmenách a) a b) .................................................. 3 eurá
d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za
kadých aj zaèatých 20 identifikovaných
parciel zobrazených na liste formátu A4
v mierke mapy na informatívne
úèely ........................................................... 15 eur
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo
iného operátu preukazujúceho vlastnícke
právo k nehnute¾nosti na nahliadnutie
iadate¾ovi s monosou vyhotovenia výpisu
náèrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnute¾ností, za kadých aj zaèatých
20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
nebytových priestorov v rámci jedného
katastrálneho územia .................................. 3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnute¾ností
a zo súboru geodetických informácií katastra nehnute¾ností na vyhotovenie vytyèovacieho náèrtu v rámci jedného
katastrálneho územia .................................. 17 eur
g) Poskytnutie informácií z katastrálneho
operátu na zisovanie údajov pre likvidáciu
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obchodných spoloèností, draby, bankové
subjekty, v rámci jedného katastrálneho
územia .......................................................... 7 eur
h) Overenie tyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých
informácií ................................................... 27 eur
i) Overenie ïalích troch vyhotovení
geometrického plánu ..................................... 7 eur
j) Vydanie kópie geometrického plánu,
za kadých aj zaèatých pä strán
formátu A4 .................................................... 8 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov pod¾a tejto poloky sú oslobodené obce
a vyie územné celky, ak iadajú o vykonanie týchto
spoplatòovaných úkonov na úèely usporiadania
vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku
kolám, ktoré preli do ich pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov.
2. Od poplatkov pod¾a tejto poloky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná dia¾nièná spoloènos,
a. s., ak iadajú o vykonanie týchto spoplatòovaných úkonov na úèely usporiadania vlastníckych
práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami 
dia¾nicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky pod¾a písmen a),
c) a e) tejto poloky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených èastí prírody a krajiny pre potreby
ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom
zmeny hraníc zastavaného územia obce pod¾a
schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatòovaný pod¾a písmena e) tejto poloky
nezahàòa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnute¾ností pod¾a
písmena a) zahàòa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzahy pod¾a osobitného predpisu.12a)
4. tátne archívy vyberajú poplatky pod¾a tejto poloky
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súèasne sa vyberá poplatok za osvedèenie
pod¾a poloky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky pod¾a tejto poloky, ak ide o úkony potrebné na úèely konania o dedièstve a na úèely ochrany národných kultúrnych
pamiatok.
6. Ak dolo pri úkonoch spoplatòovaných pod¾a tejto
poloky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok u nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony pod¾a písmen f), h) a i) tejto
poloky je vyhotovite¾ vybraných geodetických a kartografických èinností.
8. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmena i) tejto poloky súèasne s poplatkom pod¾a písmena h)
tejto poloky..
14. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 11 sa doterají text oslobodenia
oznaèuje ako prvý bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
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2. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodená
Národná dia¾nièná spoloènos, a. s., a Slovenská
správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou
prípravou stavieb..
15. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 11 èasti splnomocnenie prvom
bode sa slová 265,50 eura nahrádzajú slovami 266
eur a druhom bode sa slová 130 euro nahrádzajú
slovami 133 eur.
16. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa sa za poloku 11 vkladá poloka 11a,
ktorá znie:
Poloka 11a
a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup
na cudzie nehnute¾nosti osobám, ktoré
vykonávajú alebo kontrolujú geodetické
èinnosti ....................................................... 33 eur
b) Predåenie platnosti preukazu vydaného
pod¾a písmena a) ....................................... 10 eur.
17. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 12 písm. b) sa na konci vkladá
èiarka a pripájajú sa tieto slová: za kadý úkon.
18. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 19 písm. c) sa slová 99,50 eura
nahrádzajú slovami 100 eur.
19. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 20 písm. a) sa slová 663,50 eura
nahrádzajú slovami 700 eur, v písmene b) prvom
bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 100
eur, písmene b) druhom bode sa slová 132,50 eura
nahrádzajú slovami 150 eur a v písmenách c), d) a e)
sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
20. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 21 písm. a) sa slová 663,50 eura
nahrádzajú slovami 700 eur, v písmene b) prvom
bode sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 200
eur, v písmene b) druhom bode sa slová 331,50 eura
nahrádzajú slovami 350 eur a v písmene c) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
21. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 22 písm. a) a b) sa slová 9,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur.
22. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloky 28 a 29 znejú:
Poloka 28
Návrh vlastníka ochrannej stavby na zaèatie
konania o zruení zariadenia civilnej
ochrany ........................................................... 66 eur
Poloka 29
a) Poskytnutie geodetických súradníc
hranièných bodov a hranièných znakov,
za kadý bod/znak ...................................... 2 eurá
b) Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky k stavbe, stavebnému,
technickému a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti tátnych hraníc ........... 6,50 eura
c) Vydanie stanoviska k iadosti o vybratie
hranièného znaku
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pre fyzickú osobu ........................................ 50 eur
pre právnickú osobu ............................... 400 eur.
23. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 34 písm. a) piatom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 65 eur, v písmene a)
iestom bode sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami
33 eur, v písmene b) piatom bode sa slová 13 eur nahrádzajú slovami 65 eur, v písmene c) piatom bode sa
slová 13 eur nahrádzajú slovami 25 eur, v písmene
d) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur, v písmene e) druhom bode sa slová 13 eur nahrádzajú slovami 25 eur, v písmene f) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur a v písmene g) piatom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 35 eur.
24. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa sa za poloku 34 vkladá poloka 34a, ktorá vrátane poznámky a oslobodenia znie:
Poloka 34a
a) Zápis do registra poskytovate¾ov
sociálnych sluieb ....................................... 66 eur
b) Zápis zmeny v registri poskytovate¾ov
sociálnych sluieb ....................................... 10 eur
c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovate¾ov sociálnych sluieb ............................. 5 eur
d) Výmaz z registra poskytovate¾ov
sociálnych sluieb ....................................... 33 eur
Poznámka
Poplatok pod¾a písmena c) tejto poloky sa nevyberie
za vyhotovenie prvého výpisu poskytovate¾ovi sociálnej
sluby pri jeho registrácii alebo pri kadej zmene zápisu v registri.
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk..
25. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 36 písm. a) druhý bod znie:
2. v územnom obvode obvodného
úradu ................................................... 3 eurá.
26. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 36 písm. a) sa vypúa tretí bod.
27. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti III. Pôdohospodárstvo poloke 38 písm. c) sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur a písm. d) sa slová
16,50 aura nahrádzajú slovami 17 eur.
28. V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo poloky 39 vrátane oslobodenia a 40
znejú:
Poloka 39
a) Rozhodnutie o uznaní po¾ovného
revíru ........................................................ 200 eur
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného
po¾ovného revíru ....................................... 100 eur
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepo¾ovnú plochu
1. fyzická osoba ......................................... 100 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie ...................... 250 eur
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Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri
a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi
ústredný orgán tátnej správy po predchádzajúcom
stanovisku prísluného krajského lesného úradu alebo
obvodného lesného úradu.
Poloka 40
a) Vykonanie vyej po¾ovníckej skúky
alebo skúky po¾ovníckeho
hospodára ................................................... 50 eur
b) Registrácia po¾ovníckej organizácie .............. 66 eur
c) Zmena stanov po¾ovníckej
organizácie ........................................... 16,50 eura
d) Vydanie výpisu z registra po¾ovníckych
organizácií .................................................. 3 eurá
e) Mimoriadne povolenie lovu
zveri .......................................................... 20 eur.
29. V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo poloke 41 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur.
30. V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo poloke 42 sa slová predpisov lesných
hospodárskych plánov nahrádzajú slovami programu starostlivosti o lesy, slová 6,50 eura sa nahrádzajú slovami 30 eur, slová 9,50 eura sa nahrádzajú slovami 40 eur a slová 16,50 eura sa nahrádzajú
slovami 50 eur.
31. V sadzobníku správnych poplatkov èas V. Stavebná správa znie:
V. ÈAS
STAVEBNÁ SPRÁVA
Poloka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
alebo rozhodnutia o vyuití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ............................... 6,50 eura
2. pre právnickú osobu ............................... 100 eur
b) Návrh na predåenie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby ..................................... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych sluieb, ktorí neposkytujú sociálne sluby s cie¾om dosiahnu zisk za podmienok
ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, kninice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaïovate¾om je tát alebo vyí územný celok, a profesionálne hudobné intitúcie, ktorých
zriaïovate¾om je tát alebo vyí územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúèené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahàòa umiestnenie viace-
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rých samostatných objektov, vyberie sa pod¾a
písmena a) súhrnný poplatok za vetky samostatné
objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok..
Poloka 60
iados o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred
dokonèením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom pod¾a projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane ............. 33 eur
a za kadých ïalích zaèatých 100 m3
obostavaného priestoru .......................... 20 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným
priestorom pod¾a projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ........................ 750 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ......................... 250 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom
pod¾a projektovej dokumentácie do 200 m3
vrátane ........................................................ 23 eur
za kadých ïalích zaèatých 50 m3
obostavaného priestoru ............................... 20 eur
c) na zmeny dokonèených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom .......................................... 100 eur
2. bytový dom ............................................ 750 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu ............100 eur
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu
rodinného domu, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sie .................................. 30 eur
e) na stavbu garáe s jedným alebo
dvoma miestami .......................................... 30 eur
f) na zmeny dokonèených stavieb pod¾a
písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred
dokonèením ................................................ 20 eur
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb
pred dokonèením za kadých
zaèatých 100 m ............................................ 10 eur
h) na ostatné ininierske stavby s doplnkovou
funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu
(podzemné objekty, napr. studne, malé èistiarne
odpadových vôd a pod.) pre právnickú
osobu .......................................................... 50 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny
týchto dokonèených stavieb a zmeny stavieb
pred dokonèením
s obostavaným priestorom pod¾a projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .......... 1 000 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ............................. 300 eur
j) na stavby doèasných objektov zariadení
staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie ...................................... 50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na
zmeny dokonèených stavieb na bývanie sú oslobo-
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dení dritelia preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
poloke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia pod¾a
písmena g) tejto poloky je oslobodená Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahàòa stavbu viacerých
samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za vetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáe s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
samostatné stavby.
4. Pod¾a tejto poloky spoplatòujú stavebné povolenia
stavebné úrady, peciálne vojenské a iné stavebné
úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle
ustanovení § 117, 120 a 121 zákona è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokonèením nedochádza
k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo
príspevok zo tátneho fondu rozvoja bývania alebo
iná dotácia zo tátneho rozpoètu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.
Poloka 60a
a) iados o predåenie platnosti stavebného
povolenia pre právnickú osobu ................... 100 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby
pre právnickú osobu .................................... 30 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav
a udriavacích prác, ohlásenie vybraných
telekomunikaèných zariadení ..................... 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikaènej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
a doplnenia telekomunikaèného
zariadenia ................................................... 80 eur
e) iados o potvrdenie pasportu stavby,
ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
stavby .......................................................... 10 eur
f) iados o uloení opatrenia na susednom
pozemku alebo stavbe ................................. 30 eur
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení dritelia preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Poloka 61
iados o dodatoèné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia
alebo v rozpore so zákonom, a o dodatoèné povolenie
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zmeny stavby ........................................ trojnásobok
sadzby ustanovenej v poloke 60
Poloka 62
a) iados o povolenie
1. na zmenu uívania stavby,
ak nie je spojené so stavebným konaním
o vydanie stavebného povolenia pod¾a
poloky 60 ............................................... 30 eur
2. na odstránenie stavby, za kadú stavbu,
ktorej odstránenie je povolené
pre fyzickú osobu ............................. 16,50 eura
pre právnickú osobu ............................. 200 eur
3. informaèného, reklamného alebo
propagaèného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ...................................... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ...................... 200 eur
nad 40 m2 .............................................. 430 eur
4. terénnych úprav ................................. 16,50 eur
b) Návrh na vyvlastnenie
nehnute¾nosti ........................................... 100 eur
c) iados o zruenie vyvlastòovacieho
rozhodnutia ................................................ 20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
poloke 59.
2. Od poplatku pod¾a písmena a) tretieho bodu tejto
poloky je oslobodené oznaèenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o ivnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku pod¾a písmena b) tejto poloky je oslobodená Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
Poloka 62a
Návrh na vydanie kolaudaèného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom pod¾a projektovej dokumentácie do 600 m3
vrátane
pre fyzickú osobu ............................. 16,50 eura
pre právnickú osobu ............................... 50 eur
a za kadých ïalích zaèatých 100 m3
obostavaného priestoru pre fyzickú osobu
a právnickú osobu ................................... 10 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným
priestorom pod¾a projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ........................ 400 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ......................... 100 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domy a záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje
25 m2 vrátane .......................................... 23 eur
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2
do 50 m2 vrátane ...................................... 33 eur
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2
do 80 m2 vrátane ...................................... 66 eur
c) na zmeny dokonèených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ............................................ 50 eur
2. bytový dom ............................................ 400 eur
3. stavba na individuálnu
rekreáciu ................................................ 50 eur
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d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu
rodinného domu, a na stavby slúiace
na podnikate¾skú èinnos na pozemkoch
rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sie .................................. 15 eur
e) na stavbu garáe s jedným alebo dvoma
miestami ..................................................... 15 eur
f) na zmeny dokonèených stavieb pod¾a
písmen d) a e) ............................................... 15 eur
g) na líniové stavby za kadých zaèatých
100 m .......................................................... 10 eur
h) na ostatné ininierske stavby s doplnkovou
funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu
(napr. studne, malé èistiarne odpadových
vôd) pre právnickú osobu .............................. 30 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny
týchto dokonèených stavieb s obostavaným
priestorom pod¾a projektovej dokumentácie
do 3000 m3 vrátane ..................................... 500 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ............................. 150 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudaèného rozhodnutia
na zmeny dokonèených stavieb na bývanie sú oslobodení dritelia preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
poloke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudaèného rozhodnutia
pod¾a písmena g) tejto poloky je oslobodená Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudaèné rozhodnutie zahàòa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za vetky samostatné objekty uvedené v kolaudaènom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na úèely vydania kolaudaèného rozhodnutia.
3. Garáe s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
samostatné stavby na úèely vydania kolaudaèného
rozhodnutia.
4. Pod¾a tejto poloky spoplatòujú kolaudaèné rozhodnutia stavebné úrady, peciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky
v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo
príspevok zo tátneho fondu rozvoja bývania alebo
iná dotácia zo tátneho rozpoètu, je poplatok za vydanie kolaudaèného rozhodnutia 100 eur.
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Poloka 62b
a) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na vykonanie pamiatkového
výskumu18a) ............................................ 6,50 eura
b) Predåenie platnosti osvedèenia o osobitnej
odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a) ...................... 9,50 eura
c) iados o doèasný vývoz národnej kultúrnej
pamiatky do zahranièia, ak nejde o doèasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo
retaurovania v zahranièí18a) ................... 9,50 eura
d) iados o premiestnenie národnej kultúrnej
pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu
jej obnovy18a) ........................................... 6,50 eura
e) iados o umiestnenie reklamy, oznamu
alebo technického zariadenia na nehnute¾nej
národnej kultúrnej pamiatke alebo
v pamiatkovom území18a) ....................... 16,50 eura
Poznámka
Poplatky pod¾a písmen a) a c) tejto poloky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) 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 neskorích predpisov..

32. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 63 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
Poloka 63
Vydanie vodièského preukazu alebo
medzinárodného vodièského preukazu ....... 6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodièského preukazu vyberie správny
orgán poplatok do výky tvornásobku príslunej sadzby, ak vydáva vodièský preukaz urýchlene do dvoch
pracovných dní na výslovnú iados poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené osoby
starie ako 65 rokov, ktorým sa vodièský preukaz vydáva s platnosou na pä rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodièský preukaz alebo medzinárodný vodièský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom,
alebo ak bola vo vodièskom preukaze alebo v medzinárodnom vodièskom preukaze zistená chyba zapríèinená výrobcom vodièského preukazu alebo medzinárodného vodièského preukazu alebo chyba zapríèinená
orgánom, ktorý vodièský preukaz alebo medzinárodný
vodièský preukaz vydal..
33. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 65 vrátane oslobodenia a poznámok
znie:
Poloka 65
a) Prvý zápis drite¾a motorového vozidla
kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel
v Slovenskej republike, ak je výkon motora
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do 80 kW vrátane a prvý zápis drite¾a
motorového vozidla kategórie N1
s najviac tromi miestami na sedenie
aj s vykonaním úprav v dokladoch
vrátane vydania týchto dokladov ............... 33 eur
Prvý zápis drite¾a motorového vozidla kategórie L,
M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami
na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora
nad 80 kW do 86 kW ................................... 167 eur
nad 86 kW do 92 kW ................................... 217 eur
nad 92 kW do 98 kW ................................... 267 eur
nad 98 kW do 104 kW ................................. 327 eur
nad 104 kW do 110 kW ............................... 397 eur
nad 110 kW do 121 kW ............................... 477 eur
nad 121 kW do 132 kW ............................... 657 eur
nad 132 kW do 143 kW ............................... 787 eur
nad 143 kW do 154 kW ............................... 957 eur
nad 154 kW do 165 kW ............................ 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW ............................ 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW ............................ 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW ............................ 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW ............................ 2 467 eur
nad 254 kW ............................................. 2 997 eur
Prvý zápis drite¾a motorového vozidla
okrem kategórie vozidiel pod¾a písmen a)
a b) alebo prípojného vozidla do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov ..................................................... 33 eur
Prvý zápis drite¾a motorového vozidla,
ktorého jediným zdrojom energie je
elektrina (elektromobil), do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike aj
s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov .............................. 33 eur
Ïalí zápis drite¾a motorového vozidla
okrem prvého zápisu drite¾a motorového
vozidla pod¾a písmen a) a d) alebo prípojného
vozidla do evidencie v Slovenskej republike
aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov .............................. 33 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodený zápis
drite¾a motorového vozidla alebo prípojného vozidla
nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manelov.
2. Od poplatku pod¾a písmen a) a b) tejto poloky je
oslobodený prvý zápis drite¾a motorového vozidla
kategórie M1 a N1 a ïalí zápis drite¾a motorového
vozidla kategórie M1 a N1 pod¾a písmena d) tejto poloky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1
a N1 drite¾ovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok pod¾a zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3. Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky je oslobodený prvý zápis drite¾a motorového vozidla kate-
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górie L1e pod¾a § 23a zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky sa zníi o 50 %, najviac
vak o 100 eur, pri zápise drite¾a motorového vozidla, ktorým drite¾ preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na
vedenie osobami s akým zdravotným postihnutím
a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1
poskytnutý príspevok pod¾a zákona è. 447/2008
Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2. Poplatníkom je nový drite¾ motorového alebo prípojného vozidla..
34. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 66 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
35. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 68 sa doterají text splnomocnenia oznaèuje ako prvý bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý
znie:
2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho
poplatku pod¾a písmen c), e) a h), ak poplatník
(úèastník konania) pri doruèení iadosti iada
rozhodnú urýchlene do 10 pracovných dní. Ak sa
konanie preruilo, lehota prestáva plynú dòom
vydania rozhodnutia o preruení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deò podania iadosti. Ak sa konanie zastavilo alebo iados bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak
správny orgán v skrátenom termíne o iadosti nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným pod¾a splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom urèeným pod¾a prísluného
písmena tejto poloky..
36. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 68a vrátane oslobodenia znie:
Poloka 68a
a) Vydanie osvedèenia o evidencii èasti I
alebo èasti II alebo technického osvedèenia
vozidla vrátane vykonania zmien v týchto
dokladoch a doruèenia osvedèenia
o evidencii èasti I na urèenú adresu ............... 6 eur
b) Podanie iadosti výrobcu alebo zástupcu
výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie
duplikátu osvedèenia o evidencii èasti II
alebo technického osvedèenia vozidla,
a to za kadý duplikát osvedèenia o evidencii
èasti II alebo technického osvedèenia vozidla,
o ktorý iada .................................................. 6 eur
c) Vydanie osvedèenia o evidencii èasti I
urýchlene do dvoch pracovných dní
na výslovnú iados poplatníka vrátane
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doruèenia osvedèenia o evidencii èasti I
na urèenú adresu ........................................ 30 eur

n)

Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedèenie o evidencii
èasti I alebo èasti II alebo technické osvedèenie vozidla
ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak
bola v osvedèení o evidencii èasti I alebo èasti II alebo
technickom osvedèení vozidla zistená chyba zapríèinená výrobcom osvedèenia o evidencii èasti I alebo èasti II
alebo technického osvedèenia vozidla alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý osvedèenie o evidencii èasti I alebo èasti II alebo technické osvedèenie vozidla vydal, okrem prípadov, keï chybné osvedèenie o evidencii
èasti II alebo technické osvedèenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu..
37. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 70 vrátane poznámok znie:
Poloka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla
s vlastným pohonom pre elezniènú
dráhu alebo osobného vozòa pre rýchlos
nad 160 km/h ........................................ 1 200 eur
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového
vozidla s vlastným pohonom pre elezniènú
dráhu alebo osobného vozòa pre rýchlos
nad 160 km/h ........................................... 300 eur
c) Schválenie typu ahaného dráhového
vozidla pre elezniènú dráhu ..................... 400 eur
d) Schválenie podstatnej zmeny ahaného
dráhového vozidla pre elezniènú
dráhu ........................................................ 120 eur
e) Schválenie typu výstroja alebo súèasti
dráhového vozidla ....................................... 90 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla
pre elektrièkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce peciálne dráhy ............... 400 eur
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového
vozidla pre elektrièkové dráhy, trolejbusové
dráhy alebo existujúce peciálne dráhy ...... 120 eur
h) Schválenie typu dráhového vozidla
pre lanové dráhy .......................................... 90 eur
i) Povolenie skúky ko¾ajového vozidla
pre eleznièné dráhy poèas chodu
(jazdy) .......................................................... 30 eur
j) Vydanie druhého originálu dokladu
o schválení typu pod¾a písmen a)
a h) ............................................................. 20 eur
k) Vydanie poverenia na vzdelávanie
a overovanie odbornej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovate¾ov dráh
a dráhových podnikov, okrem prevádzkovate¾ov lanových dráh ................................... 200 eur
l) Vydanie poverenia na posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovate¾ov dráh a dráhových
podnikov ...................................................... 50 eur
m) Vydanie poverenia na posudzovanie
psychickej spôsobilosti zamestnancov

o)

p)
q)
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prevádzkovate¾ov dráh a dráhových
podnikov ..................................................... 50 eur
Vydanie poverenia na overovanie technickej
spôsobilosti dráhových vozidiel
na prevádzku ............................................ 200 eur
Vydanie poverenia na vykonávanie
technických kontrol dráhových vozidiel pred
ich uvedením do prevádzky a poèas
prevádzky ................................................. 200 eur
Vydanie poverenia na vykonávanie skúok
dráhových vozidiel ..................................... 200 eur
Vydanie poverenia na vydávanie osvedèení
osobám zodpovedným za údrbu eleznièných
nákladných vozòov a údrbárskym dielòam
na údrbu nákladných vozòov ................... 200 eur
Poznámky

1. Prísluný správny dráhový úrad vyberie poplatok
pod¾a písmen b), d) a g) tejto poloky bez zrete¾a na
poèet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok pod¾a písmena e) tejto poloky sa
vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súèasti schva¾uje oddelene od schva¾ovania typu alebo podstatnej
zmeny dráhového vozidla..
38. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 71 písmená a) a d) znejú:
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla
pre elezniènú dráhu alebo pre peciálnu dráhu
1. nového alebo
rekontruovaného ................................... 40 eur
2. prevádzkovaného ku dòu 1. 10. 1997 ...... 20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového
vozidla pre lanovú dráhu ............................. 20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového
vozidla pre elektrièkovú dráhu alebo
trolejbusovú dráhu ...................................... 50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze
dráhového vozidla ..................................... 20 eur.
39. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 73 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vydanie osvedèenia o schválení vozidla
na prepravu urèitých nebezpeèných
vecí ........................................................... 10 eur.
40. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 77 písm. a) prvom a tvrtom bode sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur a v písmene
b) sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
41. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 77a písm. a) sa slová 60 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
42. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 77a dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) Vykonanie skúky základnej
kvalifikácie ............................................... 50 eur.
43. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 77a sa dopåòa splnomocnenie, ktoré
znie:
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Splnomocnenie
Pri podaní prihláky o opakovanú skúku pod¾a písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výke 50 % príslunej sadzby..
44. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa za poloku 77a vkladá poloka 77b, ktorá vrátane poznámky znie:
Poloka 77b
Podanie iadosti o
a) schválenie spôsobilosti trenaéra
pouívaného v autokolách ........................ 100 eur
b) zmenu v osvedèení o spôsobilosti trenaéra
pouívaného v autokolách .......................... 50 eur
Poznámka
Poplatok pod¾a tejto poloky sa nevyberie, ak ide
o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu
ulice..
45. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 78a písm. a) prvom a treom bode sa slová 80 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
46. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 79 vrátane splnomocnenia znie:
Poloka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú
dopravu, za kadý aj zaèatý rok .............. 110 eur
2. na vnútrotátnu pravidelnú autobusovú
dopravu, za kadý aj zaèatý rok ................ 85 eur
3. na mestskú autobusovú dopravu,
za kadých aj zaèatých pä rokov
na jednu autobusovú linku v obci ............ 25 eur
4. na mestskú autobusovú dopravu,
za kadých aj zaèatých pä rokov na viac
autobusových liniek v obci ..................... 180 eur
b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii pod¾a
písmena a) ................ 50 % pod¾a príslunej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahranièným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ...... 200 eur
2. na dve a pä prepráv jedným
vozidlom ............................................... 350 eur
3. na neobmedzený poèet prepráv jedným
vozidlom ............................................ 1 100 eur
d) Podanie iadosti o schválenie cestovného
poriadku alebo o jeho zmenu ........................ 15 eur
e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie
(CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1. do prísluných tátov uvedených
v povolení s platnosou aj do Rakúska,
do dátumu uvedenom na povolení ......... 660 eur
2. do prísluných tátov uvedených
v povolení s platnosou aj do Talianska,
do dátumu uvedenom na povolení ......... 500 eur
3. do prísluných tátov uvedených
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v povolení bez platnosti do Rakúska
a Talianska do dátumu uvedenom
na povolení ........................................... 330 eur
f) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého tátu
slovenskému prevádzkovate¾ovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej
autobusovej dopravy
1. jednorazové (do cudzieho tátu a spä) ......... 10 eur
2. jednorazové do tretieho tátu a spä ............. 20 eur
3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu .............. 20 eur
g) Vydanie povolenia na vykonávanie
povolania prevádzkovate¾a osobnej cestnej
dopravy22b) alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovate¾a nákladnej
cestnej dopravy22b) alebo udelenie koncesie
na výkon taxisluby22ba) ................................ 30 eur
h) Vydanie licencie Spoloèenstva22c) ................. 20 eur
i) Vydanie overenej kópie licencie
Spoloèenstva na kadé vozidlo ..................... 3 eurá
j) Vydanie osvedèenia o prevádzkovaní
cestnej dopravy pre vlastnú potrebu pod¾a
osobitného predpisu22d) ............................... 10 eur
k) Vydanie, predåenie platnosti alebo vydanie
duplikátu osvedèenia o odbornej príprave
bezpeènostného
poradcu22a) ............................................... 30 eur
l) Vydanie osvedèenia vodièa22e) .................... 10 eur
m) Vydanie osvedèenia vodièov vozidiel
prepravujúcich nebezpeèné veci vo forme
a s obsahom pod¾a dohody ADR (Európskej
dohody o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpeèných vecí) ...................................... 20 eur
n) Vykonanie skúky vodièa taxisluby22bb) ...... 50 eur
o) Vydanie preukazu vodièa vozidla
taxisluby22bc) .............................................. 50 eur
p) Odòatie povolenia na vykonávanie
prevádzkovate¾a nákladnej cestnej alebo
osobnej cestnej dopravy alebo koncesie
na taxislubu, na vlastnú iados
prevádzkovate¾a cestnej dopravy ................. 10 eur
q) Zmena povolenia na vykonávanie povolania
prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a
písmena g) poloky22bd) ................................. 10 eur
r) Vykonanie skúky odbornej spôsobilosti
v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo
osobnej cestnej dopravy alebo spôsobilosti
v taxislube ............................................... 100 eur
s) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej
osobnej doprave, alebo
v taxislube ................................................. 10 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môe upusti od vybratia poplatku,
ak ide o prepravu po¾nohospodárskych výrobkov,
prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo
z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môe na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upusti alebo sadzbu poplatku zníi. V odôvodnených prípadoch, predovetkým z h¾adiska zabezpeèenia zásad dopravnej politiky, môe
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správny orgán poplatok pod¾a tejto poloky zvýi a
na trojnásobok.
3. Za dodatoène vydávanú licenciu (povolenie) môe
správny orgán zvýi príslunú sadzbu poplatku a
na trojnásobok.
4. Pri podaní prihláky o opakovanú skúku pod¾a písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výke
50 % príslunej sadzby.
5. Od poplatku pod¾a písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý iada o schválenie alebo zmenu cestovného
poriadku na autobusovej linke, ktorá je súèasou
záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy
o slubách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávate¾om dopravných sluieb..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 23 znejú:

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
22b
) § 42 písm. a) zákona è. 56/2012 Z. z.
22ba
) § 42 písm. c) zákona è. 56/2012 Z. z.
22bb
) § 28 ods. 4 zákona è. 56/2012 Z. z.
22bc
) § 42 písm. d) zákona è. 56/2012 Z. z.
22bd
) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona è. 56/2012 Z. z.
22c
) § 42 písm. b) zákona è. 56/2012 Z. z.
22d
) § 42 písm. f) zákona è. 56/2012 Z. z.
22e
) § 41 písm. m) zákona è. 56/2012 Z. z.
23
) § 41 ods. 1 písm. f) zákona è. 56/2012 Z. z..

47. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloky 80 a 85 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:
Poloka 80
Vydanie povolenia na zvlátne uívanie dia¾nic, ciest
a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne akých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na
prepravu, pri ktorej vozidlá prekraèujú hmotnos pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ïalej len nadmerná preprava
a nadrozmerná preprava),
a) za kadú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekroèení prípustnej írky24)
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ........................................... 20 eur
od 300,1 do 350,0 ............................. 30 eur
od 350,1 do 400,0 ............................. 40 eur
od 400,1 do 500,0 .............................. 75 eur
a za kadých ïalích aj zaèatých
10 cm ................................................ 20 eur
1.2. pri prekroèení prípustnej výky24)
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ........................................... 20 eur
od 400,1 do 450,0 ............................. 40 eur
od 450,1 do 500,0 ........................... 115 eur
a za kadých ïalích aj zaèatých
10 cm ............................................... 20 eur
1.3. pri prekroèení prípustnej celkovej
dåky24) vrátane nákladu, ak celková
dåka jednotlivého vozidla alebo jazdnej
súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ........................................... 20 eur
od 12,01 do 22,00 ........................... 115 eur
nad 22,01 ...................................... 190 eur
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a za kadých ïalích aj zaèatých
5,0 m ............................................... 55 eur
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekroèení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnos vrátane nákladu
(vyjadrené v t) je
do 20,00 ......................................... 115 eur
od 20,01 do 30,00 ........................... 190 eur
od 30,01 do 50,00 ........................... 300 eur
a za kadých ïalích aj zaèatých
10 t .................................................. 75 eur
2.2. pri prekroèení prípustnej hmotnosti na
nápravu25a) (nápravové zaaenie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preaenie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 ................................. 95 eur
od 5,01 do 10,00 ............................. 150 eur
od 10,01 do 15,00 ........................... 270 eur
od 15,01 do 20,00 ........................... 380 eur
a za kadých ïalích
aj zaèatých 5 % ............................... 190 eur
b) za kadú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie
Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava .......................... 190 eur
2. ostatné prípady ..................................... 380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za kadú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný
zámer, ak celková hmotnos stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ahaèa
1.1. neprekroèí 60 t alebo írku 3,1 m,
alebo výku 4,5 m a nie sú prekroèené
prípustné hmotnosti na nápravu ..... 115 eur
1.2. prekroèí 60 t alebo írku 3,1 m, alebo
výku 4,5 m alebo sú prekroèené
hmotnosti na jednu nápravu ........... 230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej
alebo viacerých prepravných trasách na dobu
najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok
pod¾a bodu 1.1 ................................ 570 eur
2.2. pri splnení podmienok
pod¾a bodu 1.2 ............................ 1 150 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené povolenia na dopravu po¾nohospodárskych strojov v súvislosti so atevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníi poplatok alebo upustí od jeho
vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatoène rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýi na trojnásobok, ak sa
u táto preprava èiastoène alebo celkom vykonala
bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môe pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou
alebo zahraniènou intitúciou na úèel humanitnej
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pomoci alebo poskytnutia daru tátu upusti od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky na hranièných priechodoch vonkajích hraníc Európskej únie vyberá
správca pri¾ahlého úseku cesty vedúcej k hraniènému priechodu. Poplatok pod¾a tejto poloky vyberaný dodatoène rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom pod¾a tejto poloky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou,
ktoré prekraèujú prípustné miery.24), 25), 25a)
3. Za základ výpoètu poplatku za nadrozmernos sa berie najväèí rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy,
ktorý prekraèuje prípustnú mieru v írke alebo vo
výke alebo v dåke.
4. Do základu dåky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa zapoèítavajú aj motorové vozidlá urèené na
tlaèenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové
vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtianych
úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekroèené dva alebo vetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1],
sa celková výka poplatkov urèí ako súèet sadzieb
uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 a 1.3).
6. Prekroèenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého
vozidla v súprave. Poplatok sa urèí z tých hmotností,
z ktorých je vyia sadzba. Za prekroèenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnos vozidla
urèí ako hmotnos celej súpravy sèítaním hmotností
jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri urèení poplatku za prekroèenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa kadá náprava posudzuje
samostatne a poplatok sa urèí len za najviac prekroèenú nápravu. Za prekroèenie prípustného zaaenia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri peciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú
viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa kadá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaaením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súèasne prekroèená prípustná celková hmotnos a prípustné nápravové zaaenie, sa poplatok urèí ako súèet èiastkových sadzieb pod¾a písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekroèené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnos,25), 25a) poplatok
sa urèí ako súèet sadzieb pod¾a písmena a) bodov 1
a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej
republiky, pripoèíta sa k sadzbe vypoèítanej pod¾a
písmena a) ete sadzba pod¾a písmena b).
13. Poplatky pod¾a písmena c) sa pouijú, ak dopravcom
je vlastník alebo uívate¾ stavebného mechanizmu
alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na
podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu
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na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania
vo vzdialenosti 30 km.
Poloka 80a
Za podanie iadosti o urýchlené vybavenie povolenia
pod¾a poloky 80
1. do 24 hodín od doruèenia iadosti ............ 75 eur
2. do 48 hodín od doruèenia iadosti ............ 55 eur
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak iados nebola vybavená v urèenej lehote.
Poloka 81
Udelenie súhlasu na odliné technické rieenie
pri navrhovaní pozemných komunikácií .......... 50 eur
Poloka 82
Povolenie na zvlátne uívanie25af)
a) dia¾nic a rýchlostných ciest ....................... 200 eur
b) ciest .......................................................... 120 eur
c) miestnych komunikácií ............................... 80 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch zníi, prípadne odpusti poplatok pod¾a tejto poloky.
V závislosti od rozsahu a doby uívania komunikácie
môe správny orgán zvýi poplatok a na pänásobok.
Poloka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky dia¾nice alebo
rýchlostnej cesty ....................................... 470 eur
b) Povolenie èiastoènej uzávierky dia¾nice alebo
rýchlostnej cesty ....................................... 340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky
ciest I. a II. triedy ....................................... 170 eur
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo
èiastoènej uzávierky dia¾nice
alebo rýchlostnej cesty .............................. 100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky
ciest III. triedy a miestnych
komunikácií ................................................ 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky,
prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy
a miestnych komunikácií ............................. 40 eur
Poloka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie
alebo úèelovej komunikácie na cestu I., II.
a III. triedy ................................................... 75 eur
b) Povolenie na pripojenie úèelovej komunikácie
na miestnu komunikáciu ............................. 40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch poplatok pod¾a tejto poloky zníi, prípadne ho odpusti.
V závislosti od dopravného významu dotknutej tátnej
cesty môe správny orgán poplatok zvýi a na pänásobok.
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Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky sa nevyberie pri zaisovaní bezpeènosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumoòujú iné rieenie.
2. Poplatok pod¾a tejto poloky sa nevyberie ani, ak ide
o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Poloka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu èinnosti
v ochrannom pásme pozemnej
komunikácie ............................................. 115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu èinnosti
v ochrannom pásme pozemnej komunikácie
na umiestnenie reklamného, informaèného
a propagaèného zariadenia ........................ 500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej
komunikácie na susedné nehnute¾nosti ...... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovòového priecestia eleznice s
1. cestou ................................................... 115 eur
2. miestnou komunikáciou ......................... 75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch poplatok pod¾a tejto poloky zvýi a na pänásobok, prípadne ho zníi alebo odpusti.
Poznámka
Poznámka 1 k poloke 84 tu platí obdobne..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24 a 25af znejú:

24) Bod 1 prílohy è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 349/2009 Z. z. o najväèích prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväèích prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ïalích technických poiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti
s hmotnosami a rozmermi a o oznaèovaní vozidiel a jazdných súprav.
25
) Bod 2 prílohy è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 349/2009 Z. z.
25a
) Bod 3 prílohy è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 349/2009 Z. z.
25af
) § 8 ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov..

48. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 140
písm. a) treom bode sa slová 1 493,50 eura nahrádzajú slovami 1 500 eur, v písmene b) sa slová 35
eur nahrádzajú slovami 100 eur, v písmene c) prvom
bode sa slová 100 eur nahrádzajú slovami 200 eur
a v písmene c) druhom bode sa slová 300 eur nahrádzajú slovami 500 eur.
49. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 150 znie:
Poloka 150
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1. samosprávnym krajom pre
1.1. fyzickú osobu ................................... 80 eur
1.2. právnickú osobu ............................. 500 eur
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2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky ...................... 497,50 eura
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia vydaného
1. samosprávnym krajom ............................ 50 eur
2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky ...................... 165,50 eura
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených
v písmenách a) a b) ...................................... 10 eur
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi lieèivami
a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo
potrebami pod¾a osobitného predpisu pre
1. fyzickú osobu ........................................ 100 eur
2. právnickú osobu ................................... 250 eur
e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi lieèivami pre
1. fyzickú osobu .......................................... 20 eur
2. právnickú osobu ..................................... 30 eur
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky alebo regionálneho
úradu verejného zdravotníctva36a) ................. 50 eur
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia pod¾a
písmena f) ................................................... 10 eur
h) Vykonanie skúky pred komisiou
na preskúanie odbornej
spôsobilosti ................................................. 30 eur
i) Vydanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti36b) ............................ 20 eur
j) Vydanie duplikátu osvedèenia
pod¾a písmena i) .......................................... 10 eur
k) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
na pouitie inej látky v kozmetických
výrobkoch ako látky uvedenej v zoznamoch
povolených látok ................................ 995,50 eura
l) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
na neuvedenie látky v zozname zloiek
v oznaèení kozmetických výrobkov
z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva ........................................... 663,50 eura
m) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testova
zloky alebo kombináciu zloiek
kozmetického výrobku
na zvieratách ...................................... 663,50 eura
n) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testova
koneèný kozmetický výrobok alebo jeho
prototyp na zvieratách ........................ 663,50 eura
o) Predåenie platnosti povolenia pod¾a
písmen k) a l) ............................................... 33 eur
p) Vydanie osobného radiaèného
preukazu .................................................... 20 eur
q) Vydanie oprávnenia na odstraòovanie
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azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb36ba) .................................. 500 eur
r) Zmena oprávnenia pod¾a písmena q) .......... 100 eur
s) Vydanie duplikátu oprávnenia pod¾a
písmen q) a r) ............................................... 20 eur
t) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej
zdravotnej sluby36bb) ................................. 500 eur
u) Zmena oprávnenia pod¾a písmena t) .......... 100 eur
v) Vydanie duplikátu oprávnenia pod¾a
písmen t) a u) ............................................... 20 eur
w) Vydanie povolenia na zaobchádzanie
s vysoko rizikovými biologickými agensmi
a toxínmi36bc) .............................................. 500 eur
x) Vydanie povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu
1. za jeden röntgenový prístroj ................... 300 eur
2. za kadý ïalí röntgenový
prístroj .................................................. 100 eur
3. za rádioaktívny iariè,
aj vysokoaktívny ................................... 300 eur
4. za kadý ïalí rádioaktívny iariè ............ 50 eur
5. za kadý ïalí vysokoaktívny iariè ........ 100 eur
6. pod¾a § 45 ods. 2 zákona
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, okrem jadrových
zariadení ............................................... 700 eur
7. za jeden urých¾ovaè èastíc
pre rádioterapiu .................................... 400 eur
8. za kadý ïalí urých¾ovaè èastíc
pre rádioterapiu .................................... 150 eur
9. za pracovisko so zvýeným prírodným
ionizujúcim iarením ............................ 400 eur
10. za iný zdroj ionizujúceho iarenia ........... 300 eur
11. za kadý iný ïalí zdroj ionizujúceho
iarenia ................................................. 100 eur
12. za kadé jadrové zariadenie, za prepravu
vyhoretého jadrového paliva ............... 1 000 eur
13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi I. a II. kategórie ........ 400 eur
14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych iarièov a iných prepráv
rádioaktívnych látok ............................. 200 eur
y) Vydanie povolenia na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany
1. za jednu povo¾ovanú èinnos ................. 300 eur
2. za kadú ïaliu povo¾ovanú
èinnos .................................................. 150 eur
z) Vydanie povolenia na uvo¾òovanie
rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli
alebo sa pouívali pri èinnostiach vedúcich
k oiareniu vykonávaných na základe
povolenia orgánu verejného
zdravotníctva ............................................. 300 eur
aa) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky o tom,
èi sa na èinnos vzahuje oznamovacia
povinnos alebo potreba povolenia ............. 300 eur
ab) Posúdenie návrhu na zaradenie práce,
alebo zruenie zaradenia práce medzi
rizikové práce v oblasti radiaènej
ochrany ..................................................... 300 eur
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ac) Vydanie potvrdenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o zaevidovaní oznamovanej èinnosti ............ 30 eur
ad) Zruenie povolenia pod¾a písmen x) a y),
ak drite¾ poiada o jeho zruenie ................. 30 eur
ae) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska
v oblasti radiaènej ochrany
1. ktoré je v kompetencii výluène Úradu
verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky .............................. 200 eur
2. ktoré je v kompetencii regionálneho
úradu verejného zdravotníctva .............. 100 eur
3. týkajúceho sa jadrových zariadení ....... 1 000 eur
af) Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pod¾a písmen x) a y) z dôvodu
1. zmeny odborného zástupcu, zmeny
obchodného mena, právnej formy alebo
sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo
zmeny obchodného mena alebo miesta
podnikania, ak ide o fyzickú osobu 
podnikate¾a v povolení na èinnosti vedúce
k oiareniu, na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany alebo na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli
alebo sa pouívali pri èinnostiach
vedúcich k oiareniu vykonávaných
na základe povolenia orgánu verejného
zdravotníctva ........................................... 30 eur
2. zmeny miesta vykonávania èinnosti, typu alebo
poètu pouívaných zdrojov ionizujúceho iarenia
alebo technologického zariadenia pracoviska dôleitého z h¾adiska radiaènej ochrany za kadý
zdroj ionizujúceho iarenia  poplatok sa vyberá
pod¾a písmena x) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
3. zmeny pod¾a bodu 2, ak jej predchádzalo
vydanie rozhodnutia pod¾a
písmena ae) ............................................. 30 eur
ag) Vydanie osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
tudijného programu sústavného
vzdelávania36bd) ............................................ 70 eur
ah) Vydanie osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu prvej pomoci 36bd) .............................. 100 eur
ai) Vydanie osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu intruktora prvej pomoci36bd) ............ 100 eur
aj) Zmena osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu prvej pomoci36bd) ................................. 50 eur
ak) Zmena osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu intruktora prvej pomoci36bd) ............ 50 eur.
Poznámky pod èiarou k odkazom 36a a 36bd znejú:

36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
36b
) § 15 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona è. 132/2010
Z. z.
36ba
) § 5 ods. 4 písm. o) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona
è. 172/2011 Z. z.
36bb
) § 5 ods. 4 písm. p) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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36bc

) § 9 písm. c) zákona è. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických
zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36bd
) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

50. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 150a vrátane poznámky znie:
Poloka 150a
a) Vydanie povolenia na èinnos agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry doèasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu .......................................... 50 eur
2. právnickú osobu ................................... 100 eur
b) Zmena povolenia na èinnos agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry doèasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ........................................... 25 eur
2. právnickú osobu ...................................... 50 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia
na èinnos agentúry podporovaného
zamestnávania a agentúry doèasného
zamestnávania .............................................. 5 eur
Poznámka
Správny orgán odpustí poplatok pod¾a písmen a) a
c) fyzickej osobe, ktorá je drite¾om preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ak uvedenú èinnos bude vykonáva ako
osoba samostatne zárobkovo èinná a nebude zamestnancom..
51. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloky 151 a 152
vrátane oslobodenia a poznámok znejú:
Poloka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie
s omamnými a psychotropnými látkami
a urèenými látkami kategórie 1
a registrácia prevádzkovate¾ov
zaobchádzajúcich s urèenými látkami
kategórie 2 a 3 .............................................. 33 eur
b) Zmena povolenia alebo registrácie
vydaného pod¾a písmena a) ................... 16,50 eura
c) Uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody36be) alebo
klimatických podmienok vhodných
na lieèenie36bf) tátnou kúpe¾nou komisiou
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky (ïalej len tátna kúpe¾ná
komisia) ................................................... 500 eur
d) Zruenie uznania prírodnej lieèivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody36bg) alebo
klimatických podmienok vhodných
na lieèenie tátnou kúpe¾nou komisiou,
ak drite¾ poiada
o jeho zruenie36bh) ..................................... 250 eur
e) Vydanie povolenia tátnej kúpe¾nej
komisie vyuíva prírodný lieèivý zdroj alebo
prírodný minerálny zdroj36bi) ....................... 500 eur
f) Vydanie nového povolenia vyuíva
prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný
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minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku
odo dòa platnosti povolenia36bj) ................... 250 eur
g) Vydanie povolenia pod¾a písmena e)
obsahujúceho i povolenie pod¾a
písmena k)36bk) ............................................ 650 eur
h) Zmena povolenia pod¾a písmena e),36bl)
ak drite¾ poiada o jeho zmenu .................. 200 eur
i) Vyznaèenie zmeny údajov v povolení
pod¾a písmena e)36bm) .................................... 50 eur
j) Zruenie povolenia pod¾a písmena e), ak
drite¾ poiada o jeho zruenie36bn) .............. 250 eur
k) Vydanie povolenia tátnej kúpe¾nej
komisie na úpravu prírodnej lieèivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody36bo) ............ 300 eur
l) Vydanie povolenia tátnej kúpe¾nej
komisie na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov alebo
kúpe¾nej lieèebne36bp) .............................. 1 000 eur
m) Zruenie povolenia pod¾a písmena l),36bq)
ak drite¾ poiada o jeho zruenie ............... 500 eur
n) Vydanie poverenia tátnej kúpe¾nej
komisie na výkon èinnosti
balneotechnika36br) .................................... 100 eur
Poloka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
lieku36c)
1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku
podloenej úplnými experimentálnymi údajmi  nové lieèivo36ca) ....... 9 600 eur
1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho
lieku podloenej úplnými experimentálnymi údajmi  známe
lieèivo36ca) .................................... 8 000 eur
1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku s odkazom
na vedecké práce36cb) .................... 6 400 eur
1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii
generického humánneho
lieku36cc) ....................................... 8 000 eur
1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii
hybridného humánneho
lieku36cd) ....................................... 8 500 eur
1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku s novou
kombináciou lieèiv36ce) .................. 8 000 eur
1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku so súhlasom iného
drite¾a36cf) ................................... 3 000 eur
1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku  samostatná
registrácia podloená úplnými
experimentálnymi údajmi alebo
odkazom na vedecké
práce36cg) ...................................... 8 000 eur
1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku
zjednodueným postupom36ch) ....... 6 400 eur
1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradièného rastlinného lieku36ci) ......... 6 400 eur
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1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii
ïalej sily alebo liekovej
formy lieku 36cj) ............................. 2 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika
nie je referenèný èlenský tát
2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho
lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát, podloenej
úplnými experimentálnymi údajmi
 nové lieèivo36ca) ........................... 6 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho
lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát, podloenej
úplnými experimentálnymi
údajmi  známe lieèivo36ca) ............ 5 000 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného
uznania, ak Slovenská republika nie
je referenèný èlenský tát, s odkazom
na vedecké práce36cb) .................... 4 000 eur
2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii
generického humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika nie je referenèný
èlenský tát36cc) ............................ 5 000 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii
hybridného humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát36cd) ........... 5 500 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenèný èlenský tát, s novou
kombináciou lieèiv36ce) .................. 5 000 eur
2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenèný èlenský tát,
so súhlasom iného drite¾a36cf) ...... 2 000 eur
2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika nie je referenèný èlenský
tát  samostatná registrácia
podloená úplnými experimentálnymi
údajmi alebo odkazom na vedecké
práce36cg) ...................................... 5 000 eur
2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
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homeopatického lieku
decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát,
zjednodueným postupom36ch) ...... 4 000 eur
2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii
tradièného rastlinného lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát36ci) ........... 4 000 eur
2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii
ïalej sily alebo liekovej formy lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika nie je referenèný
èlenský tát36cj) ............................. 2 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika
je referenèný èlenský tát
3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej
registrácii humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát, podloenej úplnými
experimentálnymi údajmi
 nové lieèivo36ca) ......................... 11 000 eur
3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej
registrácii humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát, podloenej úplnými
experimentálnymi údajmi
 známe lieèivo36ca) ........................ 9 000 eur
3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
s odkazom na vedecké
práce36cb) ...................................... 7 200 eur
3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii
generického humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36cc) ............................ 9 000 eur
3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii
hybridného humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36cd) ............................ 9 600 eur
3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
s novou kombináciou lieèiv36ce) ..... 9 000 eur
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3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
so súhlasom iného
drite¾a36cf) ................................... 3 500 eur
3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát 
samostatná registrácia podloená
úplnými experimentálnymi údajmi
alebo odkazom na vedecké
práce36cg) ...................................... 9 000 eur
3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
zjednodueným
postupom36ch) ............................... 7 500 eur
3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii
tradièného rastlinného lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36ci) ............................ 7 500 eur
3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii
ïalej sily alebo liekovej formy lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36cj) ............................ 2 000 eur
b) iados o registráciu veterinárneho lieku
1. iados o samostatnú registráciu
podloenú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi  veterinárne lieky
urèené pre viac ako dva druhy cie¾ových
zvierat ......................................... 2 489,50 eura
2. iados o samostatnú registráciu
podloenú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi  veterinárne
lieky urèené pre menej ako dva druhy
cie¾ových zvierat .......................... 1 991,50 eura
3. iados o registráciu generickú
a registráciu so súhlasom iného
drite¾a ........................................ 1 327,50 eura
4. iados o hybridnú registráciu, to
znamená registráciu generickú
s údajmi nad rámec zásadnej
podobnosti .................................. 1 659,50 eura
5. iados o registráciu ïalej sily
alebo liekovej formy, rozírenie registrácie  veterinárne lieky urèené
pre viac ako dva cie¾ové druhy
zvierat ............................................ 995,50 eura
6. iados o registráciu ïalej sily alebo
liekovej formy, rozírenie registrácie 
veterinárne lieky urèené pre menej ako
dva cie¾ové druhy zvierat ................ 663,50 eura
7. iados o registráciu veterinárneho
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homeopatického lieku zjednodueným
postupom ....................................... 497,50 eura
8. iados o registráciu ïalej sily/síl
alebo liekovej formy veterinárneho
homeopatického lieku  rozírenie
registrácie ...................................... 165,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o predåení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradièného rastlinného lieku36cl)
1. Vydanie rozhodnutia o predåení
platnosti registrácie humánneho
lieku .................................................. 5 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o predåení
registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát ...................... 4 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o predåení
platnosti registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného
uznania, ak Slovenská republika je
referenèný èlenský tát ...................... 5 000 eur
d) iados o predåenie platnosti registrácie
veterinárnych liekov okrem veterinárnych
homeopatických liekov ....................... 995,50 eura
e) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradièného rastlinného lieku36cm)
1. Typ I
1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia
o zmene typu IA alebo IB registrácie
humánneho lieku ........................... 200 eur
1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia
o zmene typu IA alebo IB registrácie
humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou alebo
procedúrou vzájomného uznania, ak
Slovenská republika nie je referenèný
èlenský tát ..................................... 200 eur
1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia
o zmene typu IA alebo IB registrácie
humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou
alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenèný
èlenský tát .................................... 200 eur
2. Typ II
2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho
lieku ............................................ 4 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho lieku
pre kadú ïaliu silu ...................... 200 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovanou
procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská
republika nie je referenèný
èlenský tát ................................. 3 200 eur
2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho lieku
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registrovaného decentralizovanou
procedúrou alebo procedúrou
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika nie je referenèný èlenský
tát, pre kadú ïaliu silu ............... 200 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho
lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenèný èlenský tát ........................... 5 000 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho
lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenèný èlenský tát, pre kadú
ïaliu silu ...................................... 200 eur
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1. Typ I
1.1. iados o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB ........ 99,50 eura
1.2. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku postupom
vzájomného uznania registrácie
lieku v referenènom èlenskom
táte (typ IA a IB) ........................ 99,50 eura
1.3. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku postupom
vzájomného uznania vydaného
prísluným orgánom iného
èlenského tátu (typ IA a IB) ........ 99,50 eura
1.4. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku decentralizovaným
postupom (typ IA a IB) ................. 99,50 eura
2. Typ II
2.1. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku typu II ....... 663,50 eura
2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po
zmene maximálneho limitu rezíduí
zverejnenej v Úradnom vestníku
Európskej komisie ................... 663,50 eura
2.3. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku typu II
postupom vzájomného uznania
vydaného prísluným orgánom
iného èlenského tátu .............. 497,50 eura
2.4. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom ............ 995,50 eura
g) iados o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
1. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku
vydaného prísluným orgánom iného
èlenského tátu ........................... 1 659,50 eura
2. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku
s odkazom na vedeckú literatúru
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vydaného prísluným orgánom iného
èlenského tátu ........................... 1 327,50 eura
3. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodueným
postupom vydaného prísluným
orgánom iného èlenského
tátu .............................................. 663,50 eura
4. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku
so súhlasom drite¾a rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku,
iados o registráciu veterinárneho
lieku (rozírenie radu) .................... 995,50 eura
5. iados o uznanie registrácie
veterinárneho lieku decentralizovaným
postupom .......................................... 4 979 eur
6. iados o vzájomné uznanie
registrácie veterinárneho lieku, ak je
Slovenská republika referenèným
èlenským tátom ......................... 2 655,50 eura
7. iados o vzájomné uznanie registrácie
veterinárneho lieku s odkazom
na vedeckú literatúru, ak je Slovenská
republika referenèným èlenským
tátom ........................................ 1 991,50 eura
8. iados o vzájomné uznanie registrácie
veterinárneho homeopatického lieku
zjednodueným postupom, ak je
Slovenská republika referenèným
èlenským tátom ............................ 995,50 eura
9. iados o vzájomné uznanie registrácie
veterinárneho lieku so súhlasom drite¾a
(rozírenie radu), ak je Slovenská republika
referenèným èlenským tátom ..... 1 327,50 eura
h) Vydanie rozhodnutia o prevode
registrácie humánneho lieku36cn) ................ 500 eur
i) iados o prevod registrácie
veterinárneho lieku ............................ 165,50 eura
j) Vydanie rozhodnutia o schválení
veterinárneho prípravku a veterinárnej
zdravotníckej pomôcky36k) ..................... 99,50 eura
k) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo
predåení rozhodnutia uvedeného
v písmene i) .......................................... 16,50 eura
l) Vydanie povolenia na klinické
skúanie veterinárnych liekov
a veterinárnych zdravotníckych
pomôcok36l) ........................................... 16,50 eura
m) Vydanie povolenia na dovoz
a uvádzanie do obehu neregistrovaného
veterinárneho lieku36m) ....................... 16,50 eura
n) Vydanie rozhodnutia o povolení
klinického skúania humánneho
lieku ................................................... 331,50 eura
o) Vydanie rozhodnutia o povolení
klinického skúania zdravotníckej
pomôcky ............................................ 165,50 eura
p) iados o zruenie registrácie
veterinárneho lieku s ïalími
poiadavkami .............................................. 66 eur
q) Rozhodovanie o iadosti o úradné
urèenie ceny lieku ...................................... 200 eur

Strana 2032

Zbierka zákonov è. 286/2012

r) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny lieku .......................... 200 eur
s) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov a úradné urèenie ceny lieku
(liek, ktorý svojou charakteristikou
nepatrí do iadnej referenènej skupiny
zaradenej v zozname kategorizovaných
liekov) ..................................................... 2 100 eur
t) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a úradné urèenie ceny lieku (liek, ktorý
svojou charakteristikou patrí do niektorej
referenènej skupiny zaradenej v zozname
kategorizovaných liekov) ............................ 600 eur
u) Rozhodovanie o iadosti o podmienené
zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné urèenie
ceny lieku ............................................... 3 100 eur
v) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok a úradné urèenie ceny
zdravotníckej pomôcky .............................. 300 eur
w) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov a úradné urèenie
ceny zdravotníckej pomôcky ...................... 300 eur
x) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
dietetickej potraviny do zoznamu
kategorizovaných dietetických potravín
a úradné urèenie ceny dietetickej
potraviny .................................................. 300 eur
y) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny lieku zaradeného
v zozname kategorizovaných
liekov ........................................................ 600 eur
z) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok ................................................... 300 eur
aa) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov ........................ 300 eur
ab) Rozhodovanie o iadosti o zvýení
úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny zaradenej v zozname
kategorizovaných dietetických
potravín ..................................................... 300 eur
ac) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík referenènej skupiny ......... 1 600 eur
ad) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny zdravotníckych
pomôcok ................................................... 300 eur
ae) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny peciálnych
zdravotníckych materiálov ......................... 300 eur
af) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
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charakteristík podskupiny dietetických
potravín ..................................................... 300 eur
Oslobodenie
Od poplatkov pod¾a písmen ac) a af) je úèastník konania oslobodený, ak predmetom iadosti je
1. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva,
2. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov,
4. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny,
5. zúenie preskripèného obmedzenia,
6. zúenie indikaèného obmedzenia,
7. zníenie mnostvového limitu alebo
8. zníenie finanèného limitu.
Poznámky
1. iados o zruenie registrácie veterinárneho lieku
bez ïalích poiadaviek sa nespoplatòuje.
2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatòuje.
3. Úhrada poplatku pre iadosti pod¾a písmen q) a af)
musí by pripísaná na úèet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deò odo
dòa doruèenia iadosti, inak sa konanie zastaví.
4. Ak konanie pod¾a písmen q) a af) bolo zastavené,
uhradené poplatky sa nevracajú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 36be a 36br a 36c
a 36cn znejú:

36be) § 5 a 9 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 362/2011 Z. z.
36bf
) § 30 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bg
) § 9 ods. 3 písm. d) zákona è. 538/2005 Z. z.
36bh
) § 30 ods. 10 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bi
) § 11 a 13 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bj
) § 15 ods. 5 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bk
) § 11 ods. 4 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bl
) § 17 ods. 3 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bm
) § 17 ods. 4 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bn
) § 17 ods. 7 písm. d) zákona è. 538/2005 Z. z.
36bo
) § 23 a 24 zákona è. 538/2005 Z. z. v znení zákona
è. 362/2011 Z. z.
36bp
) § 33 a 34 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bq
) § 34 ods. 5 zákona è. 538/2005 Z. z.
36br
) § 22 zákona è. 538/2005 Z. z.
36c
) § 53 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36ca
) § 48 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cb
) § 49 ods. 1 písm. b) zákona è. 362/2011 Z. z.
36cc
) § 49 ods. 1 písm. a) zákona è. 362/2011 Z. z.
36cd
) § 49 ods. 5 zákona è. 362/2011 Z. z.
36ce
) § 49 ods. 14 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cf
) § 49 ods. 9 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cg
) § 50 ods. 3 zákona è. 362/2011 Z. z.
36ch
) § 50 ods. 1 a 2 zákona è. 362/2011 Z. z.
36ci
) § 64 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cj
) § 55 ods. 3 zákona è. 362/2011 Z. z.
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36ck

) § 57 zákona è. 362/2011 Z. z.
) § 53 ods. 8 a 9 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cm
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1234/2008 z 24. novembra
2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v.
EÚ L 334, 12. 12. 2008).
36cn
) § 59 zákona è. 362/2011 Z. z..
36cl

52. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 154
písm. b) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami
18 eur a v písmene i) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 40 eur.
53. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 154 písmeno j) znie:
j) Vydanie duplikátu povolenia, licencie,
dovozného certifikátu, vyhlásenia
koneèného uívate¾a pod¾a
písmen a), b) a d) a i) ................................. 18 eur.
54. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos sa poloka 154 dopåòa písmenami r) a t), ktoré znejú:
r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho
sa hodnoty) na povolení, licencii,
dovoznom certifikáte, vyhlásení
koneèného uívate¾a pod¾a
písmen a) a i) .............................................. 18 eur
s) Zmena údaja týkajúceho sa
hodnoty ................................... rozdiel medzi 0,1 %
z novej hodnoty a pôvodným poplatkom,
najmenej 18 eur
t) Vydanie predbeného súhlasu na
rokovanie so zahranièným partnerom ....... 18 eur.
55. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúa
èas IX. Colníctvo.
56. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 160 prvom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur a v druhom bode sa
slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
57. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 161 prvom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur a v druhom bode sa
slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
58. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 161c sa vypúa písmeno a)
a v splnomocnení sa slová f) alebo g) nahrádzajú slovami e) alebo f).
Doterajie písmená b) a o) sa oznaèujú ako písmená
a) a n).
59. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 161c písm. a) sa slová 663,50
eura nahrádzajú slovami 796 eur, v písmenách b)
a c) sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 79 eur,
v písmene d) sa slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 398 eur, v písmenách e), f), h), i) a l) sa slová
995,50 eura nahrádzajú slovami 1 194 eur, v písmene g) sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami
199 eur, v písmenách j) a k) sa slová 331,50 eura
nahrádzajú slovami 398 eur, v písmene m) sa slová
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99,50 eura nahrádzajú slovami 119 eur a v písmene
n) sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 199
eur.
60. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa za poloku 161c vkladá poloka
161d, ktorá znie:
Poloka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie
alebo opätovné balenie kaviáru urèeného
na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod
v rámci Európskej únie37g) ............................ 150 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 37g znie:

37g) § 8a zákona è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich
ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 452/2007 Z. z..

61. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 162 písm. a) a h) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 11 eur, v písmenách
i) a j) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur, v písmenách k), l) a m) sa slová 9,50 eura nahrádzajú slovami 11 eur, v písmenách n) a o) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmenách p) a r) sa slová 9,50 eura nahrádzajú slovami
11 eur a v písmene s) sa slová 3 eurá nahrádzajú
slovami 4 eurá.
62. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa poloka 162 dopåòa písmenami t) a
aa), ktoré znejú:
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb
malých zdrojov zneèisovania ovzduia .......... 5 eur
u) Vydanie súhlasu na uívanie stavieb
malých zdrojov zneèisovania ovzduia .......... 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby
malých zdrojov zneèisovania ovzduia .......... 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu pouívaných
palív a surovín v stacionárnych zdrojoch
zneèisovania ovzduia .................................. 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie
zariadení zdrojov zneèisovania ovzduia ....... 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu uívania zdrojov
zneèisovania ovzduia .................................. 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ........... 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na intaláciu
technologických celkov zdrojov zneèisovania
ovzduia, na ich zmeny, na ich uvedenie
do prevádzky, ak ich povo¾ovanie nepodlieha
stavebnému konaniu ................................ 30 eur.
63. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 163 písm. a) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 35 eur, v písmene b) sa slová
26,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur, v písmenách c) a f) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5
eur, v písmene d) sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur, v písmene e) sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 35 eur a v písmene g) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
64. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. i-
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votné prostredie poloke 164 písm. c) sa slová 9,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur.
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eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene b) sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 199 eur
a v písmene c) sa slová 497,50 eura nahrádzajú slovami 597 eur.

65. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 165 písm. a) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 50 eur, v písmenách b) a c) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur, v písmene d) sa
slová 9,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 26
eur a v písmenách f) a g) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 24 eur.

77. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171j písm. a) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 40 eur, v písmene b) sa slová
331,50 eura nahrádzajú slovami 398 eur a v písmene c) sa slová 829,50 eura nahrádzajú slovami 995
eur.

66. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 167 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

78. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171k sa slová 165,50 eura
nahrádzajú slovami 193 eur.

67. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 168 písm. a) a c) sa slová 33
eur nahrádzajú slovami 35 eur a v písmene b) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 35 eur.

79. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171l písm. a) sa slová 99,50
eura nahrádzajú slovami 109 eur a v písmene b) sa
slová 33 eur nahrádzajú slovami 36 eur.

68. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 169 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

80. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171m sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur.

69. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171 písm. a) a e) sa slová
99,50 eura nahrádzajú slovami 119 eur, v písmene
b) sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 59 eur,
v písmene c) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 4
eurá a v písmenách d) a f) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

81. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171n sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur.

70. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171c písm. a) sa slová 82,50
eura nahrádzajú slovami 99 eur a v písmene b) sa
slová 33 eur nahrádzajú slovami 40 eur.

83. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa za poloku 171p vkladá poloka
171q, ktorá znie:
Poloka 171q
Vydanie alebo zmena oprávnenia na výpoèet
pridelenia kvót39oc) ........................................ 193 eur.

71. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171d písm. a) sa slová 82,50
eura nahrádzajú slovami 99 eur a v písmene b) sa
slová 33 eur nahrádzajú slovami 40 eur.
72. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171e písm. a) sa slová 331,50
eura nahrádzajú slovami 398 eur a v písmene b) sa
slová 66 eur nahrádzajú slovami 79 eur.
73. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171f písm. a) prvom bode sa
slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 398 eur,
v písmene a) druhom bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 119 eur a v písmene b) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 40 eur.
74. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171g sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
75. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171h písm. a) sa slová 66
eur nahrádzajú slovami 79 eur, v písmene b) sa slová
663,50 eura nahrádzajú slovami 796 eur a v písmene c) sa slová 1 659,50 eura nahrádzajú slovami
1 991 eur.
76. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171i písm. a) sa slová 16,50

82. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171o sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur.

Poznámka pod èiarou k odkazu 39oc znie:

39oc) § 17 zákona è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

84. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 172 písm. b) sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 16,50 eura.
85. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos sa za poloku 172d vkladá poloka 172e,
ktorá znie:
Poloka 172e
Vydanie osvedèenia o vhodnosti prírodných
horninových truktúr a podzemných
priestorov, ktoré vznikli dobývaním,
na uskladòovanie plynov a kvapalín .......... 2 000 eur.
86. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 173 písm. a) druhom bode sa slová
26,50 eura nahrádzajú slovami 33 eur a v treom
bode sa slová 6,50 eur nahrádzajú slovami 33 eur.
87. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 175 písmená a) a b) znejú:
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej
èinnosti v podzemí a na povrchu .................. 33 eur
b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia
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o predåení doby platnosti rozhodnutia pod¾a
písmena a) ................................................ 33 eur.

nách c) a d) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami
20 eur.

88. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloka 176 znie:
Poloka 176
a) Vydanie povolenia na dobývanie loiska
nevyhradeného nerastu alebo povolenia
na zabezpeèenie, prípadne likvidáciu
banských diel a lomov na takomto loisku
podzemným alebo povrchovým
spôsobom .................................................... 33 eur
b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia
o predåení platnosti doby povolenia pod¾a
písmena a) ................................................ 33 eur.

97. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 216 písm. a) sa slová 26,50
eura nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) treom
bode sa slová 19,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur, v písmene b) tvrtom bode sa slová 26,50 eura
nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) piatom bode
sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur,
v písmene b) iestom a siedmom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur, v písmene b) ôsmom
a jedenástom bode sa slová 16,50 eura nahrádzajú
slovami 17 eur, v písmene c) druhom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur, v písmene d)
druhom bode sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami
7 eur, v písmene e) sa slová 165,50 eura nahrádzajú
slovami 166 eur a v písmene f) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 100 eur.

89. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 180 písm. a) sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 16,50 eura a v písmene b) sa slová 13 eur nahrádzajú slovami 16,50 eura.
90. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 187 písm. b) sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 33 eur.
91. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XIII.
Bezpeènos práce a technické zariadenia poloke 202
písm. e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur.
92. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XIII.
Bezpeènos práce a technické zariadenia sa poloka
202 dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej
spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je
obèanom èlenského tátu Európskej
únie42b) ................................................... 16,50 eur
g) Rozírenie oprávnenia pod¾a
písmena c) ................................................ 33 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 42b znie:

42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona è. 125/2006 Z. z..

93. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XIV.
Hospodárska súa poloke 212 sa slová 3 319 eur
nahrádzajú slovami 5 000 eur a dopåòa sa poznámka,
ktorá znie:
Poznámka
Poplatok pod¾a tejto poloky sa vráti vo výke 50 %
poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, e
dôvod na konanie nebol daný..
94. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XV.
Puncovníctvo poloke 213 písm. a) sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 12 eur, v písmene b) sa slová
3 eurá nahrádzajú slovami 2 eurá a v písmene c) sa
slová 13 eur nahrádzajú slovami 30 eur.
95. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 214 písm. b) sa slová 49,50
eura nahrádzajú slovami 50 eur.
96. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 215 písm. b) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur a v písme-

98. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 216 sa v poznámke vypúa
druhá veta.
99. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 216a písm. a) sa slová
19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur a v písmene
b) sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 7 eur.
100. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 217 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur a v písmenách b), c) a d) sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 50 eur.
101. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva polokách 217, 222, 225, 228, 230
a 234 sa vypúa poznámka.
102. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 220 sa doterají text oznaèuje ako písmeno a) a dopåòa sa písmenami b) a e),
ktoré znejú:
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným
predloením prekladu ............................... 130 eur
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou
platbou poplatku za medzinárodné podanie
a medzinárodnú reer ...................... 50 % poplatku za medzinárodné podanie
d) Za odoslanie archívnej a reernej kópie
do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je
prísluným prijímacím úradom ................... 30 eur
e) Za obnovenie práva na prioritu ................ 166 eur.
103. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 221 písm. b) prvom, treom,
iestom, siedmom a ôsmom bode sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 17 eur, v písmene b) druhom
bode sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur
a v písmene b) tvrtom a piatom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur.
104. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 222 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur, v písmene b) sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur
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a v písmene c) sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 50 eur.

eura nahrádzajú slovami 50 eur a v písmene b) sa
slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur.

105. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 223 prvom bode sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 133 eur a v druhom a treom bode sa slová 265,50 eura nahrádzajú
slovami 266 eur.

113. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 231 písm. a) sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 133 eur a v písmenách b) a c) sa slová 265,50 eura nahrádzajú slovami
266 eur.

106. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 224 písm. a) prvom bode sa
slová 19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene a) druhom bode sa slová 39,50 eura nahrádzajú
slovami 40 eur, v písmene b) prvom bode sa slová
19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene b)
druhom bode sa slová 39,50 eura nahrádzajú slovami
40 eur, v písmene b) treom bode sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 7 eur, v písmene c) druhom bode
sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur,
v písmene c) treom, iestom a ôsmom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur a v písmene
c) tvrtom a piatom bode sa slová ,6,50 eura nahrádzajú slovami 7 eur.

114. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 232 písm. a) sa slová 99,50
eura nahrádzajú slovami 100 eur a v písmenách d)
a e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur.

107. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 225 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur, v písmene b) prvom bode sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 50 eur a v písmene b) druhom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur.
108. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 226 prvom bode sa slová
99,50 eura nahrádzajú slovami 100 eur, v druhom
bode sa slová 199 eur nahrádzajú slovami 200 eur,
v treom bode sa slová 298,50 eura nahrádzajú slovami 300 eur a vo tvrtom bode sa slová 398 eur nahrádzajú slovami 400 eur.
109. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 227 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur, v písmene b) prvom bode sa slová 26,50 eur nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) druhom, piatom a ôsmom
bode sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur
a v písmene b) treom a tvrtom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur.
110. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 228 sa slová 132,50 eura
nahrádzajú slovami 133 eur.
111. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 229 písm. a) prvom bode sa
slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur,
v písmene a) druhom bode sa slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 332 eur, v písmene a) treom bode
sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur,
v písmene b) prvom bode sa slová 26,50 eur nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) druhom a treom
bode sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 7 eur
a v písmene b) tvrtom a iestom bode sa slová 16,50
eura nahrádzajú slovami 17 eur.
112. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 230 písm. a) sa slová 49,50

115. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 234 sa slová 132,50 eura
nahrádzajú slovami 133 eur.
116. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 235 písm. b) sa slová 16,50
eura nahrádzajú slovami 17 eur.
117. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky prvý bod splnomocnenia znie:
1. Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky a zastupite¾ský úrad Slovenskej republiky môu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov
veobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok zníi alebo upusti od jeho vybratia..
118. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 241 sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
119. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 242 v písm. a) prvom
bode sa slová 232 eur nahrádzajú slovami 240 eur,
v písmene a) druhom bode sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 170 eur, v písmene a) treom bode
sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur, v písmene a) v tvrtom bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú
slovami 100 eur, v písmene a) piatom bode sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 135 eur, v písmene a) iestom bode sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 70 eur a v písmenách b) a c) sa slová 165,50 eur
nahrádzajú slovami 170 eur.
120. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 244 sa slová 9,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
121. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 245 písm. a) a b) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur.
122. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 246 písm. a) sa slová
663,50 eura nahrádzajú slovami 700 eur, v písmene b) prvom bode sa slová 165,50 eura nahrádzajú
slovami 200 eur, v písmene b) druhom bode sa slová
331,50 eura nahrádzajú slovami 350 eur a v písmene c) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur.
123. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 247 písm. a) sa slová
663,50 eura nahrádzajú slovami 700 eur, v písme-
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ne b) prvom bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 100 eur, v písmene b) druhom bode sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 150 eur a v písmenách c), d) a e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene b)
sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur,
v písmene c) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35
eur a v písmene d) sa slová 0,50 eura nahrádzajú slovami 1 euro.

124. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 248 písm. a) sa slová 3
eurá nahrádzajú slovami 10 eur, v písmene b) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur a v písmene c)
sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 200 eur.

133. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 257 vrátane poznámky
znie:
Poloka 257
Úkony v konaní o dedièstve v cudzine
(vrátane intervencie na prísluných orgánoch,
vymáhanie a doruèenie dedièstva) z vybranej
sumy z hodnoty dedièstva .......... 1 %, najmenej 30 eur

125. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 249 vrátane oslobodenia
znie:
Poloka 249
a) Uzavretie manelstva pred zastupite¾ským
úradom Slovenskej republiky .................... 250 eur
b) Uzavretie manelstva pred zastupite¾ským
úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden
zo snúbencov nemá na území tátu
v pôsobnosti zastupite¾ského úradu
Slovenskej republiky povolený pobyt .......... 350 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení tátni
obèania Slovenskej republiky zdrujúci sa v zahranièí
na základe vyslania tátnymi orgánmi a tátnymi organizáciami..

Poznámka
1. Poplatok pod¾a tejto poloky je moné vybra aj po
vykonaní úkonu.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedièstve pod¾a tejto
poloky sa vyberá z hodnoty dedièstva nezníenej
o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedièstva do Slovenskej republiky..
134. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 258 písm. a) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur a v písmene b)
sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

126. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 250 písm. a) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 15 eur a v písmene b)
sa slová 23 eur nahrádzajú slovami 30 eur.

135. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky sa za poloku 259 vkladá poloka
259a, ktorá znie:
Poloka 259a
iados o výmenu alebo obnovenie
vodièského preukazu .................................... 15 eur.

127. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 251 sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 25 eur.

136. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 260 sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 20 eur.

128. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 252 sa slová 26,50 eura
nahrádzajú slovami 50 eur.

137. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 261 vrátane poznámky
znie:
Poloka 261
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ...... 30 eur
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení
v lodnom denníku ........................................ 30 eur
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení
v námorníckej knike .................................. 30 eur
d) Potvrdenie námorného protestu .................. 66 eur
e) Vystavenie doèasného registraèného
listu ........................................................... 140 eur

129. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 253 sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
130. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 254 písm. a) sa slová 3
eurá nahrádzajú slovami 10 eur a v písmenách b), c)
a d) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
131. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 255 znie:
Poloka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny
vrátane osvedèenia, za kadú aj zaèatú
stranu ......................................................... 10 eur
b) Osvedèenie správnosti predloeného
odpisu (fotokópie), za kadú aj zaèatú
stranu ......................................................... 10 eur
c) Osvedèenie správnosti predloeného prekladu,
za kadú aj zaèatú stranu .......................... 20 eur.
132. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 256 písm. a) sa slová

Poznámka
Poplatok pod¾a písmena b) sa vyberie len raz bez
oh¾adu na poèet odtlaèkov peèiatok vyznaèených
v denníku posádky..
138. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 262 sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 20 eur.
139. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 263 sa slová 9,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
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140. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 264 sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 5 eur.
141. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 265 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
142. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 265 písm. a) sa slová
4,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur, v písmenách b) a d) sa slová 9,50 eura nahrádzajú slovami
10 eur a v písmene c) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
143. Sadzobník správnych poplatkov sa dopåòa èasou XXII, ktorá vrátane nadpisu znie:
XXII. ÈAS
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOÈNOSTÍ
Poloka 271
Vykonanie bezpeènostnej previerky podnikate¾a na
stupeò utajenia
a) Vyhradené ................................................ 200 eur
b) Dôverné .................................................... 500 eur
c) Tajné ...................................................... 1 000 eur
d) Prísne tajné ............................................ 1 500 eur
Poloka 272
Vydanie certifikátu typu mechanického
zábranného prostriedku a technického
zabezpeèovacieho prostriedku ....................... 50 eur.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona
è. 381/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
f) oprávnený a povinný v exekuènom konaní.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 44 a 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov..
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2. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
c) zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpeèenia, starobného dôchodkového
sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,
tátnych sociálnych dávok, peòaných príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého
zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú
osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych sluieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

3b) Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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 neskorích predpisov.
3c
) § 32 a 60 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno k).
4. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
d) navrhovate¾ v konaní o náhradu kody z pracovného
úrazu a choroby z povolania, v konaní o urèenie neplatnosti skonèenia pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skonèenia pracovného pomeru
alebo tátnozamestnaneckého pomeru,.
5. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonate¾nosti cudzieho rozhodnutia o výivnom 3cb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3cb znie:

3cb) Nariadenie Rady (ES) è. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a o spolupráci vo veciach vyivovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7,
10. 1. 2009) v platnom znení..

6. V § 4 ods. 2 písm. k) sa za slovo orgánov vkladajú
slová týkajúcich sa skonèenia sluobného pomeru
a s tým súvisiacich nárokov.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 3d sa citácia
§ 46 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. nahrádza
citáciou § 82 ods. 4 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej
slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
8. V § 4 ods. 2 písmeno m) znie:
m) správca pod¾a osobitného predpisu,3f) ak nejde
o uplatòovanie nárokov z poh¾adávok postúpených
na úpadcu po vyhlásení konkurzu,.
9. V § 4 ods. 2 písmeno v) znie:
v) cudzinec v konaní o udelenie azylu,4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 3 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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10. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v poboèke zahraniènej banky.
11. V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Pri
nezaplatenom poplatku súd poplatok nevyberie
a uznesenie o uloenej povinnosti zaplati poplatok
v celom rozsahu zruí..
12. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18ca
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. októbra 2012
Z úkonov navrhnutých alebo za konania zaèaté do
30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky pod¾a predpisov úèinných do 30. septembra 2012, i keï sa stanú
splatnými po 30. septembri 2012..
13. V § 18d nadpise sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014 a v texte sa slová
30. septembra 2013 nahrádzajú slovami 30. septembra 2014 a slová 31. decembra 2012 sa nahrádzajú
slovami 31. decembra 2013.
14. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za poloku 7
vkladá poloka 7a, ktorá znie:
Poloka 7a
Zo aloby na náhradu kody spôsobenej
nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej
moci alebo jeho nesprávnym úradným
postupom .................................................... 20 eur..
15. V sadzobníku súdnych poplatkov poloka 10
znie:
Poloka 10
a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy na
základe aloby, ak v písmenách b) a d)
nie je ustanovené inak ................................. 70 eur
b) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy
o priestupku na základe aloby .................... 35 eur
c) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy,
ktorým bola uloená sankcia za iný
správny delikt alebo urèená daò alebo
clo alebo boli daò alebo clo dodatoène
vyrubené, na základe aloby ........................ 70 eur
d) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu tátnej správy
s pôsobnosou pre celé územie Slovenskej
republiky, ktorý rozhodol vo veci aj v prvom
stupni, okrem ministerstiev, na základe
aloby ......................................................... 70 eur
e) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu správneho orgánu, ak
rozhodol okresný súd alebo
krajský súd ................................................. 35 eur
f) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol
Najvyí súd Slovenskej republiky ............... 70 eur
g) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu správneho orgánu vo veciach
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regulácie v oblasti vysielania, retransmisie
a poskytovania audiovizuálnych
mediálnych sluieb,3i) ak rozhodol
Najvyí súd Slovenskej republiky ............. 500 eur
h) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu o odmietnutí registrácie
politickej strany alebo hnutia .................. 350 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3i znie:

3i) § 17 ods. 7, § 49 ods. 8, § 51 ods. 8, § 52 ods. 6, § 54 ods. 4,
§ 58 ods. 3, § 60 ods. 6 a 7, § 61 ods. 4, § 63 ods. 3, § 64 ods. 6,
§ 68 ods. 8 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..

16. V sadzobníku súdnych poplatkov poloka 18d
znie:
Poloka 18d
Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie
vykonate¾nosti cudzích rozhodnutí ................ 66 eur.
17. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za poloku
24a vkladá poloka 24aa, ktorá znie:
Poloka 24aa
Za vyhotovenie osvedèenia vydaného krajským
súdom na verejnú listinu pod¾a § 352b ods. 1
Obèianskeho súdneho poriadku s výnimkou
verejnej listiny vo veci vyivovacej
povinnosti .................................................... 3 eurá.
18. V sadzobníku súdnych poplatkov poloke 30 sa
slová 3 eurá nahrádzajú slovami 4 eurá.
Èl. III
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 460/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z. a zákona è. 68/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 73a
Vyrubenie dane pod¾a pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daòovníka, ktorý nesplní
oznamovaciu povinnos o vzniku daòovej povinnosti,
na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôe by
kratia ako osem dní.
(2) Ak daòovník nesplní oznamovaciu povinnos ani
na základe výzvy pod¾a odseku 1, obec zistí základ dane
a urèí daò pod¾a pomôcok.
(3) Obec oznámi daòovníkovi urèenie dane pod¾a pomôcok, prièom dòom zaèatia urèenia dane pod¾a pomôcok je deò uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri urèení dane pod¾a pomôcok sa
vzahuje osobitný predpis.37a).
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2. Poznámka pod èiarou k odkazu 42 sa vypúa.
3. § 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:
§ 98a
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pod¾a tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy
troch eur..
6. V § 102 sa za slovo 73, vkladá slovo 73a,.

Pouitie oznaèenej a neoznaèenej platby

Èl. IV

(1) Daòovník oznaèí platbu miestnej dane a poplatku
pod¾a § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý urèí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane
a poplatku; ak platbu neoznaèí, obec ju pouije pod¾a
odseku 2.

Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z., zákona
è. 84/2010 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 227/2011 Z. z., zákona
è. 228/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

(2) Obec neoznaèenú platbu pouije na úhradu daòového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti pod¾a § 2 ods. 1 a 2 s najstarím
dátumom splatnosti v èase prijatia platby, inak na
úhradu exekuèných nákladov a hotových výdavkov. Ak
existuje viacero daòových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti pod¾a § 2
ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa pouije na ich úhradu v poradí pod¾a ich výky
vzostupne.
(3) Pri pouití daòového preplatku miestnej dane
a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej
èasti miestnej dane pod¾a § 34a ods. 3, § 64a ods. 3
a § 99h a pomernej èasti poplatku pod¾a § 82 sa ustanovenie odseku 2 pouije primerane.
(4) Ak nemono poui neoznaèenú platbu pod¾a odseku 2 alebo postup pod¾a odseku 3, obec vráti na základe iadosti neoznaèenú platbu, daòový preplatok
miestnej dane a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 alebo ich
pomernú èas do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti.
§ 98b
Elektronické sluby
(1) Obec môe poskytova elektronické sluby.
(2) Daòovník pri elektronickej komunikácii s obcou
má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle
obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej
obsahom sú najmä
a) spis daòovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného úètu daòovníka,
c) prístup na elektronickú podate¾òu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg sluieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podate¾ne zverejòuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická
schránka, ktorá je urèená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických sluieb ustanoví obec veobecne
záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle..
4. § 98c a 98d sa vypúajú.
5. § 99e sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Správca dane môe vo veobecne záväznom
nariadení11) urèi sumu dane, ktorú nebude vyrubova

1. V § 21 odsek 14 znie:
(14) Ak sa zmení tento zákon, iné veobecne záväzné
právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania hazardných hier alebo skutoènosti, ktoré ministerstvo uvádza
v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie pod¾a § 23
ods. 2, môe ministerstvo zmeni individuálnu licenciu
z vlastného podnetu na úèel jej zosúladenia s týmito
skutoènosami..
2. V § 37 ods. 1 písm. c) sa èíslo 18 nahrádza èíslom
20.
3. Za § 58g sa vkladá § 58h, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 58h
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. októbra 2012
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) v znení úèinnom od
1. októbra 2012 sa prvýkrát pouije na úhradu odvodov
za mesiac október 2012..
Èl. V
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 352/1996 Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z.,
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zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z. a zákona 91/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: o) na úhradu nákladov spojených
s ukonèením èinnosti fondu pod¾a § 40a,.
Doterajie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno p).
Èl. VI
Zákon è. 381/2011 Z. z. o zruení kolkových známok
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013
pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2013 nemono od 1. januára 2014 predáva a mono ich poui
do 30. septembra 2014..
2. V § 2 ods. 2 sa slová 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014 do
31. decembra 2014.
3. V § 2 ods. 5 sa slová 31. januára 2013 nahrádza-
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jú slovami 31. januára 2014 a slová 31. decembra
2012 sa nahrádzajú slovami 31. decembra 2013.
4. V § 2 ods. 6 sa slová 10. januára 2013 nahrádzajú slovami 10. januára 2014.
5. V § 2 ods. 7 sa slová 20. januára 2013 nahrádzajú slovami 20. januára 2014 a slová december 2012
sa nahrádzajú slovami december 2013.
6. V § 2 ods. 8 sa slová 31. januára 2013 nahrádzajú slovami 31. januára 2014.
7. V § 2 ods. 10 sa slová 31. januára 2014 nahrádzajú slovami 31. januára 2015.
8. V § 2 ods. 11 sa slová 31. marca 2013 nahrádzajú slovami 31. marca 2014 a slová 30. apríla 2013
sa nahrádzajú slovami 30. apríla 2014.
9. V § 2 ods. 13 sa v celom texte slová 31. decembra
2012 nahrádzajú slovami 31. decembra 2013.
10. V èl. VI sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014.
Èl. VII
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2012
okrem èl. III, ktorý nadobúda úèinnos 1. decembra
2012, èl. I tyridsiateho bodu, ktorý nadobúda úèinnos 19. januára 2013, èl. I prvého bodu a èl. II desiateho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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287
ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

7. V § 14 ods. 2 uvádzacej vete sa za slová zahranièných vecí vkladajú slová a európskych záleitostí.

Èl. I

8. V § 14 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová vrátane
riadenia obchodno-ekonomických oddelení1ab).

Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z., zákona
è. 372/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 392/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúajú odseky 4 a 5.
2. V § 2 ods. 3 sa za slovom republiky slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
a Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku
a inovácie.
3. V § 3 písmeno h) znie:
h) Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky,.
4. V § 6 sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1aa a 1ab sa vypúajú.
5. Nadpis § 14 znie: Ministerstvo zahranièných vecí
a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
6. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom tátnej správy pre oblas zahraniènej politiky a vzahy Slovenskej republiky k ostatným tátom, medzinárodným
organizáciám a zoskupeniam a európskym intitúciám..

9. V § 14 sa odsek 2 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) výkon tátnej politiky vo vzahu k Slovákom ijúcim
v zahranièí,
i) koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických
záujmov Slovenskej republiky v zahranièí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahranièí..
10. V § 15 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) rodovú rovnos a rovnos príleitostí a koordináciu
tátnej politiky v danej oblasti..
11. V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Na èele Úradu pre verejné obstarávanie je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná
rada Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.1ca) .
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ca znie:

1ca) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. V § 22 ods. 5 prvej vete sa slová v § 21 písm. d) a
i) nahrádzajú slovami v § 21 písm. d) a f), h) a i).
13. V § 22 ods. 6 tretej vete sa na konci pripája èiarka
a tieto slová: ak osobitný predpis neustanovuje inak1cb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1cb znie:

1cb) Napríklad zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

14. V § 24 sa vypúa odsek 4.
15. V § 40 ods. 4 sa za slovo správy vkladajú slová
okrem riadite¾a Národného bezpeènostného úradu.
16. Za § 40s sa vkladajú § 40t a 40u, ktoré znejú:
§ 40t
(1) Pôsobnos podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných
menín pod¾a doterajích právnych predpisov, prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo
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alebo podpredseda vlády pre ¾udské práva a národnostné meniny vo vetkých gramatických tvaroch,
rozumie sa tým Úrad vlády Slovenskej republiky
v príslunom gramatickom tvare pre oblas pod¾a odseku 1.
§ 40u
Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva pojem Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa
tým Ministerstvo zahranièných vecí a európskych
záleitostí Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare..
Èl. II
Zákon è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných menín v znení zákona è. 318/2009 Z. z. a zákona è. 204/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Nadpis § 7a sa vypúa.
2. V § 7a ods. 1 sa slová Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ¾udské práva a národnostné
meniny8) (ïalej len podpredseda vlády) nahrádzajú
slovami Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len
úrad vlády).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 sa vypúa.
3. V § 7a ods. 2 a 4 sa slová podpredseda vlády nahrádzajú slovami úrad vlády.
4. V § 7b ods. 1 písm. h) sa slová podpredsedovi vlády nahrádzajú slovami úradu vlády.
5. V § 7b ods. 3 sa slová Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len úrad), v mene ktorého túto pôsobnos vykonáva podpredseda vlády nahrádzajú slovami
úrad vlády.
6. V § 7b ods. 4 a 5 sa slovo úrad nahrádza slovami
úrad vlády.
7. Za § 7d sa vkladá § 7e, ktorý znie:
§ 7e
Správne delikty pod¾a § 7b ods. 1 a 2, ktoré neboli
právoplatne prejednané do 30. septembra 2012, prejedná pod¾a tohto zákona úrad vlády..
Èl. III
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
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è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z. a zákona è. 69/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 9 sa vypúa odsek 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14d sa vypúa.
Èl. IV
Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 344/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 písm. c) sa vypúajú slová ako súèas tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich v zahranièí.
2. V § 3 celom texte sa slová starostlivosti o Slovákov
ijúcich v zahranièí nahrádzajú slovami vo vzahu
k Slovákom ijúcim v zahranièí.
3. V § 4 ods. 2 sa slová Úradu vlády Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstva zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
4. V § 4 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: na návrh ministra zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
5. V § 4 ods. 6 písmeno a) znie:
a) podie¾a sa na zabezpeèovaní tvorby tátnej politiky
vo vzahu k Slovákom ijúcim v zahranièí,.
Èl. V
Zákon è. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky sa mení
a dopåòa takto:
1. V 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) výchovy a vzdelávania k právam národnostných
menín,.
2. V § 2 ods. 1 sa vypúajú písmená c), g) a i).
Doterajie písmená d), e), f) a h) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
3. V § 2 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
4. V § 2 ods. 3 sa vypúajú písmená a) a i).
Doterajie písmená b) a h) sa oznaèujú ako písmená a)
a g).
5. V § 2 ods. 3 písm. a), b), d), e) a f) sa vypúajú slová a rodovej rovnosti.
6. V § 2 sa vypúajú odseky 4, 6 a 8.
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 3 sa vypúajú.
7. V § 2 ods. 4 uvádzacej vete sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
8. V § 2 ods. 5 uvádzacej vete sa slová písm. h) nahrádzajú slovami písm. f).
9. V § 2 sa vypúa odsek 4.
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Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
10. V § 2 ods. 4 uvádzacej vete sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
11. V § 3 ods. 1 sa vypúa písmeno l).
Doterajie písmeno m) sa oznaèuje ako písmeno l).
12. V § 3 ods. 3 písm. d) sa vypúajú slová okrem
§ 2 ods. 1 písm. i).
13. V § 6 ods. 2 písm. g) sa vypúa bodkoèiarka
a slová táto povinnos sa nevzahuje na iadate¾a pod¾a § 3 ods. 1 písm. l).
14. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. októbra 2012
(1) iadosti o poskytnutie dotácie na úèely pod¾a § 2
ods. 1 písm. b) a g) v znení úèinnom do 30. septembra
2012, ktoré boli predloené do 30. septembra 2012, vybaví úrad vlády pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do
30. septembra 2012.
(2) iadosti o poskytnutie dotácie na úèel pod¾a § 2
ods. 1 písm. c) v znení úèinnom do 30. septembra 2012,
ktoré boli predloené do 30. septembra 2012, vybaví
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a tohto
zákona v znení úèinnom do 30. septembra 2012.
(3) Následnú finanènú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodrania podmienok zmluvy
o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na úèel
a) pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení úèinnom do
30. septembra 2012, vykoná úrad vlády,
b) pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) v znení úèinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c) pod¾a § 2 ods. 1 písm. i) v znení úèinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky.
§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2013
(1) iadosti o poskytnutie dotácie na úèel pod¾a § 2
ods. 1 písm. e) v znení úèinnom do 31. decembra 2012,
ktoré boli predloené do 31. decembra 2012, vybaví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
tohto zákona v znení úèinnom do 31. decembra 2012.
(2) Následnú finanènú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodrania podmienok
zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na
úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) v znení úèinnom do 31. decembra 2012, vykoná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky..
15. V prílohe è. 1a nadpise sa slová písm. m) nahrádzajú slovami písm. l).
16. Príloha è. 1b sa vypúa.
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Èl. VI
Zákon è. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa
mení a dopåòa takto:
1. Nadpis Úèel dotácie sa umiestòuje nad § 2.
2. § 2 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) sociálnych a kultúrnych potrieb a rieenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity..
3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
Dotáciu pod¾a § 2 písm. h) mono poskytnú na
a) podporu vzniku a èinnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií pod¾a § 3,
b) zabezpeèenie technickej vybavenosti v osídleniach
s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a rekontrukciu bytov a sociálneho bývania,3a)
projektovú dokumentáciu k bytom niieho tandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom niieho tandardu,
c) podporu vzdelávania a výchovy,
d) podporu zamestnate¾nosti, zamestnanosti a umiestòovania na trh práce,
e) podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f) podporu portových aktivít,
g) podporu zriaïovania rómskych obèianskych hliadok,
h) tvorbu a ochranu ivotného prostredia a ochranu
zdravia obyvate¾ov rómskych komunít,
i) podporu tvorby a zverejòovania analytických a hodnotiacich túdií,
j) podporu odstraòovania havarijných stavov obydlí
vzniknutých najmä v dôsledku ivelných pohrôm,
pôsobenia prírodných ivlov alebo poiarov,
k) podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie,
tepelnej energie, paliva alebo vody urèenej na ¾udskú
spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ¾udský ivot
a ¾udské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajieho ivotného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov,
l) podporu vysporiadania vlastníckych vzahov
k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou urèených na výstavbu nových obydlí,
m) podporu prioritných politík a cie¾ov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,
n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzahu k rómskym komunitám..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní..

4. § 3 sa dopåòa písmenami h) a j), ktoré znejú:
h) Slovenskému Èervenému kríu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi,
úèelovému zariadeniu cirkvi alebo náboenskej spoloènosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
od cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,
i) záujmovému zdrueniu právnických osôb, ktoré je
právnickou osobou,
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j) neinvestiènému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky..
5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Podmienky poskytnutia dotácie pod¾a § 2a
(1) Ak sa poskytnutie dotácie poaduje na výstavbu
alebo projektovú dokumentáciu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku
a záväzok iadate¾a, e tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po
dobu desiatich rokov od dokonèenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie poaduje na zmenu stavby, na stavebné
úpravy alebo projektovú dokumentáciu na tento úèel,
podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok iadate¾a, e také právo
sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokonèenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.
(2) Ak sa poskytnutie dotácie poaduje na výstavbu,
na zmenu stavby, na stavebné úpravy, rekontrukciu
alebo projektovú dokumentáciu na uvedené úèely,
podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok
iadate¾a, e dokonèenú stavbu alebo zrekontruovanú
stavbu bude iadate¾ vyuíva na úèel, na ktorý bola
dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov
od dokonèenia stavby alebo zrekontruovania stavby..
6. V § 5 ods. 3 sa vypúajú slová a bez oznaèenia
iadate¾a.
7. V § 6 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová
alebo vyí územný celok.
8. V § 6 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená c)
a e).
9. V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo vyí územný celok.
10. V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slová vlastnými zdrojmi,
vkladajú slová výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva,.
11. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a h), ktoré
znejú:
f) kópia dokladu o pridelení IÈO,
g) kópia dokladu, ktorý identifikuje tatutárneho zástupcu iadate¾a, pokia¾ to nevyplýva z dokladov
predloených pod¾a písmena a),
h) zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému uzavretá s prísluným obvodným úradom v sídle kraja alebo projekt vypracovaný na úèel poskytovania pomoci v tiesni na
úseku integrovaného záchranného systému, schválený prísluným obvodným úradom v sídle kraja v prípade poskytnutia dotácie pod¾a § 2 písm. a) a b).12a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 12a) znie:

12a

) § 5 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení neskorích predpisov..

12. § 6 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak ide o dotáciu pod¾a § 2 písm. h), je okrem do-
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kladov pod¾a odseku 2 prílohou iadosti aj vyhlásenie
iadate¾a o tom, e mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia zo tátneho rozpoètu; táto
povinnos sa nevzahuje na projekty, ktoré sa realizujú
vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach.
(4) Na úèely pod¾a § 2a písm. b) je prílohou k iadosti
o poskytnutie dotácie aj
a) výpis z katastra nehnute¾ností alebo úradne osvedèená kópia listu vlastníctva; obidva doklady nie starie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnute¾nosti
alebo zmluva o výpoièke nehnute¾nosti najmenej
na obdobie desiatich rokov odo dòa predloenia iadosti o poskytnutie dotácie,
b) vyhlásenie iadate¾a o tom, e nezmení vlastnícke
právo k nehnute¾nosti alebo iné právo k nehnute¾nosti po dobu desiatich rokov odo dòa odovzdania
stavby do uívania; zmluvu o nájme nehnute¾nosti
alebo zmluvu o výpoièke nehnute¾nosti mono nahradi jej úradne osvedèenou kópiou,
c) vyhlásenie iadate¾a o tom, e dokonèenú stavbu
alebo zrekontruovanú stavbu bude iadate¾ uíva
na úèel, na ktorý mu bola dotácia pod¾a § 2a písm. b)
poskytnutá najmenej po dobu desiatich rokov od dokonèenia stavby alebo rekontrukcie stavby,
d) písomný súhlas vetkých vlastníkov nehnute¾nosti so
stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnute¾nosti alebo o zmluvu o výpoièke nehnute¾nosti,
e) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedèená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu alebo úradne osvedèená kópia dokladu
o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu..
13. V § 7 ods. 1 sa vypúajú slová najneskôr do
30. septembra beného rozpoètového roka.
14. V § 7 ods. 1 písm. c) iestom bode sa slová zloenie
komisie, nahrádzajú slovami výberový a hodnotiaci orgán,.
15. V § 7 odsek 3 znie:
(3) iados o poskytnutie dotácie predkladá iadate¾
ministerstvu do 45 dní odo dòa zverejnenia výzvy. iadate¾ môe poda na jeden úèel dotácie len jednu iados na zverejnenú výzvu; v opaènom prípade budú vylúèené vetky jeho iadosti..
16. V § 7 ods. 5 sa vypúajú písmená h) a r).
Doterajie písmená i) a p) sa oznaèujú ako písmená h)
a o).
17. V § 7 sa odsek 5 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) povinnos zúètovania dotácie a podmienky spôsobu
vrátenia nepouitých finanèných prostriedkov..
18. V § 7 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
19. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová vetky schválené iadosti nahrádzajú slovami zoznam schválených iadostí.
20. V § 8 ods. 2 písm. b) sa slová vetky neschválené
iadosti nahrádzajú slovami zoznam neschválených
iadostí.
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21. Príloha znie:
Príloha
k zákonu è. 526/2010 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2
a) odborná príprava, preventívnovýchovná a odborná výcviková činnosť subjektov pôsobiacich pri
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
podľa osobitných predpisov, ²)
b) zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku
a životného prostredia subjektmi podľa písmena a),
c) prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa
osobitného predpisu,³)
d) činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,
e) organizovanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej
republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových
akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovanie pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich
obdobie zločinov komunizmu,
f) výskum, archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite
a zločinom komunizmu,
g) zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoj telesnej kultúry v športových kluboch
polície a organizovanie športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície
Slovenskej republiky,
h) sociálne a kultúrne potreby a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity*.

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. h)
a) podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,
b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi
komunitami, oprava a rekonštrukcia bytov a sociálneho bývania,3a) projektová dokumentácia
k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,
c) podpora vzdelávania a výchovy,
d) podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
e) podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f) podpora športových aktivít,
g) podpora zriaďovania rómskych občianskych hliadok,
h) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít,
i) podpora tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,
j) podpora odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných
pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
k) podpora zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody
určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie,
osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo
nepriaznivých poveternostných vplyvov,
l) podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto
obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,
m) podpora prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov
do roku 2020,
n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym
komunitám*.

* Žiadateľ preškrtnutím políčka označí jeden konkrétny účel poskytnutia dotácie.
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Názov účelu dotácie (projektu)

Žiadateľ

Sídlo žiadateľa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo,
názov obce, PSČ)
Právna forma žiadateľa * *
Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet
činnosti žiadateľa – maximálne 100 slov) * *
Druh služieb poskytovaných žiadateľom * *
Počet platených zamestnancov žiadateľa
Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo
registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby
alebo podnikateľa) * *
IČO a DIČ žiadateľa
Štatutárny zástupca žiadateľa (meno, priezvisko, titul,
číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové
sídlo)
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo
účtu a kód banky
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby
zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo
faxu, e-mailová adresa, webové sídlo)
Stručné zdôvodnenie žiadosti (maximálne 200 slov)

Výška požadovanej dotácie v eurách
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so
spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledujúcich údajov:
názov žiadateľa,
sídlo,
IČO,
účel dotácie (názov projektu),
celkový rozpočet,
požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie.
Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V

dňa

.

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa
* * Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok.
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Popis účelu dotácie (projektu)

Názov účelu dotácie (projektu)
Cieľ účelu dotácie (projektu)
(definuje sa hlavný cieľ alebo čiastkové ciele projektu,
čo sa má projektom dosiahnuť – maximálne 300 slov)

Stručný popis účelu dotácie (projektu)
(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém,
ktorý sa má vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné
faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu,
formy a metódy riešenia, aktivity – maximálne 800
slov)
Cieľová skupina
(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre
ktoré budú aktivity realizované a odôvodní sa výber
cieľovej skupiny – maximálne 300 slov)
Miesto realizácie a čas realizácie
(uvedie sa miesto alebo oblasť realizácie aktivít
a obdobie realizácie, uvedie sa časový harmonogram
– maximálne 500 slov)
Pôsobnosť účelu dotácie (projektu)
(celoštátna, regionálna, miestna)
āÍë
(stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po
skončení financovania, prípadne, aké ďalšie aktivity
budú nadväzovať a ako budú využité výstupy v ďalších
rokoch – maximálne 400 slov)
Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho
Áno
rozpočtu v minulom rozpočtovom roku? * * *
Nie
Celkové rozpočtové náklady v eurách

Uvedie sa suma v eurách

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách
Iné zdroje financovania projektu v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách v členení na bežné Bežné výdavky
výdavky a kapitálové výdavky****
Kapitálové výdavky
V ................................. dňa ............................................

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa
* * * Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. a) až g).
**** Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.“.
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Èl. VII
Zákon è. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona è. 617/2007 Z. z.
o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona
è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenami c) a d), ktoré znejú:
c) presadzovanie, podporu a ochranu ¾udských práv
a slobôd,
d) predchádzanie vetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie..
2. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisu
nad paragrafom znejú:
Dotácia na presadzovanie, podporu
a ochranu ¾udských práv a slobôd a dotácia
na predchádzanie vetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie
§ 6a
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. c) mono poskytnú na
a) posilnenie efektívnosti vymáhate¾nosti ¾udských práv
a slobôd a podporu aktívnej obèianskej spoloènosti,
b) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládee v oblasti ¾udských práv a slobôd,
c) podporu vzdelávania a kolenia v oblasti ¾udských
práv a slobôd,
d) zvyovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,
e) poradenskú èinnos, monitorovaciu èinnos a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ¾udských práv a slobôd,
f) analytickú, expertnú a ediènú èinnos v oblasti ¾udských práv a slobôd,
g) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a intitúcií vykonávajúcich èinnos v oblasti ¾udských
práv a slobôd,
h) zaobstaranie publikácií, uèebných materiálov a pomôcok,
i) výdavky neziskových organizácií a intitúcií vykonávajúcich èinnos v oblasti ¾udských práv a slobôd.
(2) Dotáciu pod¾a § 2 písm. d) mono poskytnú na
a) podporu uplatòovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b) zvyovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie
profesijných skupín v oblasti predchádzania vetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
c) podporu kultúrnych aktivít a spoloèensko-vedných
aktivít,
d) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzahu k predchádzaniu vetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
e) zlepenie kvality ivota znevýhodnených skupín
obyvate¾stva.
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(3) Dotáciu pod¾a § 2 písm. c) a d) mono poskytnú
iadate¾ovi, ktorým je
a) obec,
b) vyí územný celok,
c) obèianske zdruenie,
d) nadácia,
e) záujmové zdruenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby,
g) neinvestièný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboenská spoloènos,8a)
právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,
i) právnická osoba zriadená osobitným predpisom;8b)
takej právnickej osobe nemono poskytnú dotáciu
na èinnos, na ktorú má pod¾a osobitného predpisu8b)
poskytnuté prostriedky z verejného rozpoètu,
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území
Slovenskej republiky,
k) rozpoètová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaïovate¾om je vyí územný celok alebo
obec; takej organizácii bude dotácia poskytnutá
prostredníctvom zriaïovate¾a,
l) fyzická osoba, ktorá je obèanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a dovàila vek 18 rokov,
m) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom
podnikania na území Slovenskej republiky alebo
právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom
na území Slovenskej republiky.
(4) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi, ktorý spåòa podmienky pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.8c)
(5) Dotáciu nemono poskytnú okrem úèelu pod¾a
osobitného predpisu8d) ani na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpoètových
rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpoètových rokoch,
c) úhradu výdavkov na správu iadate¾a,
d) úhradu miezd, platov, sluobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,
e) výdavky nezahrnuté do rozpoètu projektu.
(6) Dotáciu na úèely pod¾a § 2 písm. c) a d) mono
poskytnú iadate¾ovi, ak preukáe, e má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu poaduje, zabezpeèené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných
zdrojov najmenej vo výke 5 % z celkového rozpoètu
projektu.
(7) Ak nie je dotácia poskytnutá v poadovanej výke,
spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných
zdrojov sa môe zníi úmerne k výke poskytnutej dotácie.
§ 6b
(1) iados o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 písm. c)
a d) sa predkladá písomne.
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(2) Prílohou k iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a
§ 2 písm. c) a d) okrem dokladov pod¾a osobitného
predpisu8e) je
a) popis projektu,
b) truktúrovaný rozpoèet projektu a komentár k truktúrovanému rozpoètu projektu,
c) doklad preukazujúci právnu subjektivitu iadate¾a
nie starí ako tri mesiace; táto povinnos sa
nevzahuje na iadate¾a, ktorým je obec, vyí územný celok, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboenskej
spoloènosti,8a) alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom,8b)
d) èestné vyhlásenie iadate¾a o tom, e má vysporiadané finanèné vzahy s rozpoètami obcí; táto povinnos
sa nevzahuje na iadate¾a, ktorým je obec alebo
vyí územný celok,
e) èestné vyhlásenie iadate¾a o tom, e mu na rovnaký
projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od
Úradu vlády Slovenskej republiky; táto povinnos sa
nevzahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,
f) èestné vyhlásenie iadate¾a o tom, e dotáciu na tento projekt neiada aj od iného subjektu alebo mu na
tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak iadate¾ iada na tento projekt dotáciu
aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt
dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov
a sídlo tohto subjektu a výku poskytnutej dotácie,
g) kópia dokladu o pridelení IÈO; táto povinnos sa
nevzahuje na iadate¾a pod¾a § 6a ods. 3 písm. l),
h) kópia dokladu, ktorý identifikuje tatutárneho zástupcu iadate¾a, ak ide o právnickú osobu,
i) kópia zmluvy o zriadení úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky,
j) výpis z úètu vedeného v banke alebo v poboèke zahraniènej banky alebo výpis z uznesenia obecného
zastupite¾stva alebo mestského zastupite¾stva, alebo
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èestné vyhlásenie o spolufinancovaní z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov pod¾a § 6a ods. 6.
(3) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy
o poskytnutí dotácie uzavretej medzi ministerstvom
a iadate¾om pod¾a § 6a ods. 3 alebo medzi ministerstvom a zriaïovate¾om, ak ide o iadate¾a pod¾a § 6a
ods. 3 písm. k). Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a a 8e znejú:

8a) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkvi a náboenských spoloèností v znení neskorích
predpisov.
8b
) Napríklad zákon è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení
neskorích predpisov, § 5 a 41 zákona è. 131/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
8c
) § 8a ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008
Z. z.
8d
) § 8a ods. 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008
Z. z.
8e
) § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008
Z. z..

Èl. VIII
Zákon è. 121/2011 Z. z. o zruení Protidrogového
fondu sa dopåòa takto:
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§ 3a
Úlohy a právomoci podpredsedu vlády pod¾a tohto
zákona od 1. októbra 2012 vykonáva Úrad vlády Slovenskej republiky..
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2012 okrem
èl. V bodov 3, 9 a 10 a § 9b bodu 14, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z. a zákona
è. 547/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odseky 1a 3 znejú:
(1) Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou
cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru
sadzba dane
cigary, cigarky
77,37 eura/1 000 kusov
tabak
71,11 eura/kg.
(2) Sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 3
sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru
pecifická èas
percentuálna èas
cigarety 59,50 eura/1 000 kusov
23 % z ceny cigariet.

5. V § 19a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Povinnos pod¾a prvej vety sa
nevzahuje na osobu registrovanú colným úradom
pod¾a § 19..
6. V § 39 ods. 1 sa slová distribúciou kontrolných
známok nahrádzajú slovami nakladaním s kontrolnými známkami.
7. V § 44i ods. 3, 4, 6 a 13 sa slová 28. február
2013 vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami 30.
september 2012 v príslunom tvare.
8. V § 44i ods. 12 sa slová 1. marca 2013 nahrádzajú slovami 1. októbra 2012.
9. V § 44i ods. 14 sa slová 28. februára 2013 nahrádzajú slovami 30. septembra 2012 a slová 30. apríla 2013 sa nahrádzajú slovami 31. októbra 2012.
10. V § 44i ods. 15 sa slová 30. apríla 2013 nahrádzajú slovami 31. októbra 2012 a slová 15. mája
2013 sa nahrádzajú slovami 15. novembra 2012.
11. Za § 44k sa vkladá § 44l, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44l

(3) Minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000
kusov..

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. októbra 2012

2. § 9 sa dopåòa odsekom 33, ktorý znie:
(33) Osoba, ktorej povolenie na prevádzkovanie daòového skladu alebo povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane zaniklo alebo ktorej ho colný úrad odòal, alebo osoba,
ktorá bola vyradená z evidencie dovozcov cigariet, je povinná v lehote pod¾a odseku 23 vykona zúètovanie odberu a pouitia kontrolných známok pod¾a odsekov 24
a 25. Nepouité kontrolné známky je osoba pod¾a prvej
vety povinná odovzda spolu so zúètovaním odberu
a pouitia kontrolných známok colnému úradu, ktorý
takéto kontrolné známky znièí na náklady tejto osoby
a o znièení kontrolných známok vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá tejto
osobe..

Daò zo spotrebite¾ského balenia cigariet oznaèeného
kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je ve¾ké písmeno D pod¾a § 44i ods. 8, mono vráti pod¾a § 14 ods. 1 do výky daòovej povinnosti, ktorá
vznikla z mnostva tohto spotrebite¾ského balenia cigariet v zdaòovacom období september 2012. Ak v zdaòovacom období september 2012 osoba pod¾a § 14 ods. 1
neuviedla do daòového vo¾ného obehu spotrebite¾ské
balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je ve¾ké písmeno D pod¾a
§ 44i ods. 8, daò z tohto spotrebite¾ského balenia
mono vráti pod¾a § 14 ods. 1 do výky daòovej povinnosti, ktorá vznikla z mnostva tohto spotrebite¾ského
balenia cigariet v zdaòovacom období, v ktorom toto
spotrebite¾ské balenie cigariet poslednýkrát uviedla do
daòového vo¾ného obehu..

3. V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. e).

Èl. II

4. V § 19 ods. 2 písm. g) sa slová písm. c) druhého
bodu nahrádzajú slovami písm. d).

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., záko-
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na è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z. a zákona è. 252/2012 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 52r sa vkladá § 52s, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 52s
Prechodné ustanovenia k podávaniu
daòového priznania k dani z emisných kvót
(1) Daòovník, ktorý nepodal daòové priznanie na daò
z emisných kvót za posledné zdaòovacie obdobie predchádzajúce zdaòovaciemu obdobiu roku 2012 do 29.
septembra 2012, je povinný toto daòové priznanie
poda v lehote do 15. októbra 2012, prièom daò z emisných kvót je v tejto lehote aj splatná.
(2) Na postup správcu dane sa pri vrátení rozdielu
zaplatených preddavkov na daò z emisných kvót, ktoré
sú vyie ako daò z emisných kvót vypoèítaná v daòovom priznaní, pouijú ustanovenia osobitného predpisu.126).
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. septembra 2012
okrem èl. I prvého bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. októbra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 678/2006 Z. z., zákona è. 385/2008
Z. z., zákona è. 553/2008 Z. z., zákona è. 570/2009
Z. z. a zákona è. 69/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom ad), ktoré znie:
ad) elektronickým systémom zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov on-line informaèný systém
slúiaci na zber a uchovávanie vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 211/2011 zo
16. februára 2011 o iniciatíve obèanov (Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2011)..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) a c) s výnimkou
obcí, d), f) a g),.
10. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
d) kontroluje dodriavanie povinností ustanovených
týmto zákonom; vykonávaním niektorých èinností
pri kontrole dodriavania tandardov, s výnimkou
kontroly dodriavania tandardov týkajúcich sa
bezpeènosti pod¾a písmena f), môe ministerstvo poveri inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, prièom rozsah týchto èinností ministerstvo urèí v poverení v rámci svojich právomocí ustanovených týmto
zákonom,.
11. § 4 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Zamestnanci ministerstva a osoby poverené vykonávaním èinností pod¾a odseku 2 písm. d) sú povinné zachováva mlèanlivos voèi tretím osobám o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly
pod¾a odseku 2 písm. d) a v súvislosti s òou.
(4) Osoby pod¾a odseku 3 zbavuje mlèanlivosti minister financií Slovenskej republiky..

2a) Napríklad § 29 a 35 zákona Slovenskej národnej rady
è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorích predpisov, § 212 a 218 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích
predpisov..

12. V § 9a ods. 7 sa slová prestane spåòa podmienky prevádzky integrovaného obsluného miesta nahrádzajú slovami do dvoch mesiacov od udelenia pokuty pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) nezabezpeèí nápravu.

3. V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová Slovenská televízia,
Slovenský rozhlas nahrádzajú slovami Rozhlas a televízia Slovenska.

§ 9b

4. V § 3 ods. 4 písm. a) èas vety za bodkoèiarkou
znie: obce a povinné osoby uvedené v odseku 3 písm. e)
nepredkladajú koncepcie na schválenie ministerstvu,.
5. V § 3 sa odsek 6 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zverejni adresu elektronickej podate¾ne na svojom
webovom sídle, ak ho majú zriadené a ak vyuívajú
elektronickú podate¾òu..
6. V § 3a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Koncepcia musí by v súlade so tandardmi a Národnou
koncepciou informatizácie verejnej správy..
7. V § 3a ods. 2 sa vypúa posledná veta.
8. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová najmenej v tvorroèných nahrádzajú slovami spravidla v päroèných.
9. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
b) usmeròuje tvorbu koncepcie povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 a schva¾uje koncepciu povinných

13. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

Posudzovanie elektronického systému zberu
vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov
(1) Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov vykonáva osoba
poverená na tento úèel ministerstvom (ïalej len posudzovate¾ systému zberu), znalec alebo znalecký ústav
v príslunom odbore a odvetví.11a) Poverenie posudzovate¾a systému zberu uskutoèòuje ministerstvo na základe výzvy zverejnenej na svojom webovom sídle. Posudzovate¾om systému zberu môe by iba právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá spåòa odborné predpoklady na posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov, uvedené vo
výzve pod¾a druhej vety. Posudzovate¾ systému zberu je
povinný spåòa tieto predpoklady poèas celej doby vykonávania posudzovania elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov. Zoznam posudzovate¾ov systému zberu a jeho zmien zverejòuje
ministerstvo na svojom webovom sídle. Ak posudzova-
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(7) Náklady spojené s posudzovaním elektronického
systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov
uhrádza iadate¾ o posúdenie systému zberu, ktorý
uhradí tieto náklady pred podaním iadosti o posúdenie systému zberu. Doklad o úhrade týchto nákladov je
prílohou iadosti o posúdenie systému zberu. Posudzovate¾ systému zberu je povinný bezodkladne po poverení pod¾a odseku 1 vypracova a zasla ministerstvu sadzobník úhrad nákladov spojených s posudzovaním
elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov vrátane èísla úètu, na ktorý sa tieto náklady uhradia; ministerstvo tento sadzobník zverejní
na svojom webovom sídle. Ak posudzovate¾ systému
zberu vypracuje zmeny tohto sadzobníka, je povinný
ich bezodkladne zasla ministerstvu, ktoré ich zverejní
na svojom webovom sídle.

te¾ systému zberu nemôe vykonáva posudzovanie
elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov, je povinný túto skutoènos s uvedením
dôvodov bezodkladne oznámi ministerstvu.
(2) Posudzovate¾ systému zberu je povinný vykonáva posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov v súlade s osobitným
predpisom1a) na základe listinnej alebo elektronickej
iadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov (ïalej len iados
o posúdenie systému zberu) podanej ministerstvu.
Vzor iadosti o posúdenie systému zberu je uvedený
v prílohe.
(3) Ak iados o posúdenie systému zberu neobsahuje náleitosti uvedené v prílohe, ministerstvo vyzve iadate¾a o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov (ïalej len iadate¾
o posúdenie systému zberu), aby v lehote piatich dní
odstránil jej nedostatky. Ak iadate¾ o posúdenie systému zberu v tejto lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo iados o posúdenie systému zberu vráti tomuto
iadate¾ovi a bezodkladne oznámi túto skutoènos posudzovate¾ovi systému zberu. Posudzovate¾ systému
zberu je povinný bezodkladne po doruèení tohto oznámenia vráti iadate¾ovi o posúdenie systému zberu
uhradené náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov.

(8) Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov znalec alebo znalecký
ústav, podmienky výkonu znaleckej èinnosti pri posudzovaní tohto systému a podmienky poskytnutia odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu
èasu za túto èinnos ustanovuje osobitný predpis,11a)
prièom ustanovenia odsekov 2, 3 prvej a druhej vety
a odsekov 4 a 6 sa pouijú rovnako a ustanovenie odseku 7 sa nepouije..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11c znejú:

11a) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11b
) Èl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 211/2011.
11c
) Príloha è. IV k nariadeniu (EÚ) è. 211/2011..

(4) iados o posúdenie systému zberu, ktorá obsahuje náleitosti uvedené v prílohe, ministerstvo bezodkladne zale posudzovate¾ovi systému zberu uvedenému v tejto iadosti. Posudzovate¾ systému zberu po
posúdení elektronického systému zberu vyhlásení
o podpore iniciatívy obèanov uvedie v iadosti o posúdenie systému zberu vyjadrenie, èi tento systém spåòa,
alebo nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.11b)
(5) Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore
iniciatívy obèanov spåòa poiadavky pod¾a osobitného
predpisu, ministerstvo vydá osvedèenie11c) o súlade
elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov s osobitným predpisom a zale ho iadate¾ovi o posúdenie systému zberu do jedného mesiaca od podania úplnej iadosti o posúdenie systému
zberu.
(6) Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore
iniciatívy obèanov nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu, ministerstvo zamietne iados o posúdenie systému zberu a oznámi túto skutoènos iadate¾ovi o posúdenie systému zberu s uvedením dôvodov
nesplnenia týchto poiadaviek do jedného mesiaca od
podania úplnej iadosti o posúdenie systému zberu.
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14. V § 10 ods. 1 sa písmeno c) dopåòa tvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
4. prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta,
ak poruí ustanovenia § 9a ods. 3 písm. a) alebo
ods. 6,
5. posudzovate¾ovi systému zberu, ak poruí povinnosti ustanovené v § 9b..
15. V § 10 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí na pokutu
pod¾a odseku 1 písm. c) tvrtého bodu..
16. V § 13 ods. 1 písmeno b) znie:
b) obsah iadosti o zápis, iadosti o zmenu zápisu, podrobnosti o zriaïovaní a oznaèovaní integrovaného
obsluného miesta, podmienky prevádzky integrovaného obsluného miesta, spôsob preukazovania
ich splnenia a sadzobník úhrad nákladov za èinnos
integrovaného obsluného miesta,.
17. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
Príloha
k zákonu è. 275/2006 Z. z.
Vzor

Dátum doruèenia iadosti o posúdenie systému zberu:
(miesto na úradný záznam ministerstva)
Èíslo evidencie iadosti o posúdenie systému zberu:
iados o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov
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Èas A (Vyplní iadate¾ o posúdenie systému zberu)
Oznaèenie elektronického systému zberu vyhlásení
o podpore iniciatívy obèanov:
iadate¾ o posúdenie systému zberu
(meno a priezvisko):
Korepondenèná adresa iadate¾a o posúdenie systému
zberu
(ulica, èíslo, PSÈ, mesto):
Kontaktné údaje iadate¾a o posúdenie systému zberu
(èíslo telefónu, faxu, e-mailová adresa, bankové
spojenie):
Miesto umiestnenia elektronického systému zberu
vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov:
Názov iniciatívy obèanov:
Èíslo a dátum registrácie iniciatívy obèanov:*
Príloha: (napríklad doklad o úhrade nákladov
spojených s posudzovaním elektronického systému
zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov)
Posudzovate¾ systému zberu, znalec alebo znalecký
ústav:**
V ......................................... dòa .............................................
___________________________________________
Podpis iadate¾a o posúdenie systému zberu
* Èl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 211/2011.
** Oznaèenie posudzovate¾a systému zberu vybraného zo zoznamu posudzovate¾ov systému zberu, znalca alebo znaleckého ústavu vybraného zo zoznamu znalcov a znaleckých ústavov v príslunom odbore a odvetví.

Èas B (Vyplní posudzovate¾ systému zberu, znalec alebo znalecký ústav)

Dátum doruèenia iadosti o posúdenie systému zberu:

Vyjadrenie posudzovate¾a systému zberu, znalca alebo znaleckého ústavu
Elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy obèanov spåòa  nespåòa*** poiadavky pod¾a
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve obèanov.
Príloha:
*** Nehodiace sa preèiarkne.
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V ......................................... dòa .............................................
____________________________________________
Odtlaèok peèiatky (pri listinnej forme iadosti)
a podpis osoby oprávnenej kona za posudzovate¾a
systému zberu, znalca alebo osoby oprávnenej
kona za znalecký ústav..
Èl. II

Èl. III

Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 679/2004 Z. z., zákona è. 25/2006 Z. z., zákona
è. 275/2006 Z. z. a zákona è. 214/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach sa mení a dopåòa takto:

1. V § 10 ods. 2 písm. g) a § 12 ods. 8 sa slová vo¾ne
prístupnej internetovej stránke nahrádzajú slovami
svojom webovom sídle.

1. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Sanos mono poda písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Ak orgán verejnej správy prijíma
sanosti v elektronickej forme aj iným spôsobom ako
elektronickou potou, túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle..

2. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) vedie zoznam elektronických adries umiestnenia
elektronických podate¾ní orgánov verejnej moci, ktorý zverejòuje na svojom webovom sídle..

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak je
saovate¾ovi moné doruèi písomnosti pod¾a tohto zákona v elektronickej forme, sanos môe obsahova aj
adresu saovate¾a na takéto doruèenie..

3. V § 21 ods. 4 písmeno b) znie:
b) kontroluje pravdivos a aktuálnos údajov v iadosti
o vydanie certifikátu,.

3. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Podpísaním sanosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sanosti platným zaruèeným elektronickým
podpisom6) saovate¾a..

4. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

§ 25a
Orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamova úradu elektronickú adresu umiestnenia elektronickej podate¾ne, na ktorej prijímajú podania vo forme
elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaruèeným elektronickým podpisom a kadú
zmenu jej umiestnenia..
5. V § 26 ods. 2 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 300 eur a slová 200 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 6 600 eur.
6. V § 26a ods. 1 písm. a) a b) sa slová 10 000 000 Sk
nahrádzajú slovami 330 000 eur.
7. V § 26a ods. 1 písm. c) sa slová 5 000 000 Sk nahrádzajú slovami 165 000 eur.
8. V § 26a ods. 1 písm. d) a h) sa slová 1 000 000 Sk
nahrádzajú slovami 33 000 eur.
9. V § 26a ods. 1 písm. i) a j) sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 500 eur.

4. V § 5 odsek 7 znie:
(7) Ak sanos podaná v elektronickej forme alebo
telefaxom nie je podpísaná a saovate¾ ju do piatich
pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoruèným podpisom, sanos sa odloí. Lehota na vybavenie
sanosti zaèína plynú prvým pracovným dòom nasledujúcim po dni doruèenia písomného potvrdenia. Ak
písomné potvrdenie obsahuje iné údaje ne sanos
podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán
verejnej správy sanos podanú telefaxom alebo
v elektronickej forme odloí..
5. V § 5 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
sanos podáva v elektronickej forme, postupuje sa pri
zastupovaní saovate¾a pod¾a osobitného predpisu.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad § 7 ods. 3 písm. a) zákona è. 215/2002 Z. z. v znení
zákona è. 214/2008 Z. z..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 640/2008 Z. z.
o verejnej minimálnej sieti poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 274/2011 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 5 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 nariaïuje:

poskytovate¾), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivos, poskytovate¾ov, ktorí poskytujú
ústavnú zdravotnú starostlivos a v rámci verejnej
minimálnej siete poskytovate¾ov pevnú sie poskytovate¾ov a koncovú sie poskytovate¾ov..
2. § 7 vrátane nadpisu znie:

Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 640/2008
Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 274/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sie poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti (ïalej len

§ 7
Koncová sie poskytovate¾ov
Koncová sie poskytovate¾ov je uvedená v prílohe
è. 7..
3. Za prílohu è. 6 sa dopåòa príloha è. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 7
k nariadeniu vlády è. 640/2008 Z. z.

Koncová sie poskytovate¾ov
Druh
zdravotníckeho zariadenia
Bratislavský kraj
Veobecná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
Trnavský kraj
Veobecná nemocnica
pecializovaná nemocnica
Nitriansky kraj
Veobecná nemocnica
Veobecná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica

Názov
zdravotníckeho zariadenia

Obec

Univerzitná nemocnica Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Národný onkologický ústav
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Nemocnica svätého Michala, a. s.
Centrum pre lieèbu drogových závislostí
Onkologický ústav sv. Albety, s. r. o.

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Pezinok
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Fakultná nemocnica Trnava
Národný ústav reumatických chorôb Pieany

Trnava
Pieany

Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Psychiatrická nemocnica

Nitra
Nové Zámky
Hronovce
Ve¾ké Záluie
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Druh
zdravotníckeho zariadenia
Trenèiansky kraj
Veobecná nemocnica
pecializovaná nemocnica
Banskobystrický kraj
Veobecná nemocnica

Názov
zdravotníckeho zariadenia

Trenèín
Trenèín

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Kováèová
Kremnica
Banská
Bystrica

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

pecializovaná nemocnica

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica

Národné rehabilitaèné centrum
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
Centrum pre lieèbu drogových závislostí

Veobecná nemocnica
Lieèebòa
Preovský kraj
Veobecná nemocnica
Veobecná nemocnica
pecializovaná nemocnica
Koický kraj
Veobecná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
Lieèebòa
pecializovaná nemocnica
pecializovaná nemocnica
Lieèebòa

Obec

Fakultná nemocnica Trenèín
Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenèíne

Veobecná nemocnica

ilinský kraj
Veobecná nemocnica
Veobecná nemocnica
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Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ruomberok  fakultná
nemocnica
Fakultná nemocnica s poliklinikou ilina
Psychiatrická lieèebòa Suèany

Martin
Ruomberok

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Preov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, p¾úcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie

Preov
Poprad
Vyné Hágy

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Koice
Detská fakultná nemocnica Koice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Koice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s.
Letecká vojenská nemocnica, a. s.
Intitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Centrum pre lieèbu drogových závislostí
Psychiatrická lieèebòa Samuela Bluma Pleivec

Koice
Koice
Koice

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

Robert Fico v. r.

ilina
Suèany

Koice
Koice
Koice
Koice
Pleivec

.
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291
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. septembra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis
do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priloi
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 1 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 24/2007 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
tlaèív na podávanie návrhov na zápis do obchodného
registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na
zápis priloi v znení vyhláky è. 563/2004 Z. z., vyhláky è. 150/2007 Z. z., vyhláky è. 656/2007 Z. z.,
vyhláky è. 231/2010 Z. z. a vyhláky è. 98/2012 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) súhlas správcu dane pod¾a osobitného predpisu2a)
alebo písomné èestné vyhlásenie zakladate¾a, e
nemá povinnos pod¾a osobitného predpisu.2aa).
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2aa znejú:

2a) § 54 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 246/2012 Z. z.
2aa
) Napríklad zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov, zákon
è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorích
predpisov, zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorích
predpisov, zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorích predpisov, zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene
a doplnení zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorích predpisov..

2. V § 12 ods. 2 a § 14 ods. 2 sa odkaz 2a nad slovom
audítorom nahrádza odkazom 2ab.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2ab znie:

2ab) § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka..

3. § 12 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak ide o prípad pod¾a osobitného zákona,2ac)
k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem
údajov pod¾a odseku 2 prikladá súhlas správcu dane2a)
alebo písomné èestné vyhlásenie spoloèníka a nadobúdate¾a, e nemá povinnos pod¾a osobitného zákona.2aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2ac znie:

2ac) § 115 ods. 5 a 7 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 246/2012 Z. z..

4. V § 16c ods. 1 a § 16d ods. 1 sa odkaz 2aa nad slovom predpisu nahrádza odkazom 2ad.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2ad znie:

2ad) Èlánok 14 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85 z 25. júla 1985
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2012.

Tomá Borec v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 24. augusta 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným odberom
elektriny

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 95 ods. 1 písm. i) zákona è. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
§1
(1) koda spôsobená neoprávneným odberom elektriny sa vypoèíta vynásobením celkovej spotreby elektriny poèas trvania neoprávneného odberu elektriny
urèenej pod¾a odseku 4 cenou neoprávnene odobratej
elektriny pod¾a odseku 2.
(2) Cena neoprávnene odobratej elektriny sa vypoèíta ako súèet týchto hodnôt:
a) jedenapolnásobku ceny elektriny na straty urèenej
ako aritmetický priemer cien elektriny na úèely pokrytia strát vetkých prevádzkovate¾ov regionálnych
distribuèných sústav bez nákladov na odchýlku,
platnej poèas trvania neoprávneného odberu elektriny; jedenapolnásobkom ceny elektriny na straty
sa rozumejú tie ceny, ktoré sú platné pre obdobie neoprávneného odberu elektriny,
b) najvyej hodnoty variabilnej zloky tarify za distribúciu elektriny schválenej Úradom pre reguláciu
sieových odvetví (ïalej len úrad) pre prísluného
prevádzkovate¾a sústavy cenovým rozhodnutím
platnej poèas trvania neoprávneného odberu elektriny pre napäovú úroveò, z ktorej dolo k neoprávnenému odberu elektriny; v prípade neoprávneného
odberu elektriny odberate¾om elektriny v domácnosti sa pouije hodnota variabilnej zloky tarify za distribúciu elektriny pre odberate¾ov elektriny v domácnosti; najvyou hodnotou variabilnej zloky
tarify za distribúciu elektriny sa rozumie hodnota
tarify za odobratú elektrinu platná pre obdobie neoprávneného odberu elektriny,
c) ostatných taríf, poplatkov a odvodov urèených úradom príslunému prevádzkovate¾ovi sústavy cenovým rozhodnutím platných poèas trvania neoprávneného odberu elektriny vrátane odvodu do
jadrového fondu pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Ak odberate¾ nemá uzatvorenú zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvu o distribúcii a prístupe do distribuènej sústavy, ku kode urèenej pod¾a
1

odseku 1 sa pripoèíta koda, ktorá sa urèí ako súèin výkonu urèeného pod¾a odseku 5 alebo pod¾a menovitej
hodnoty hlavného istièa alebo praktickej zaaite¾nosti
elektrického vodièa pod¾a odseku 6 a najvyej hodnoty tarify za výkon schválenej úradom pre prísluného
prevádzkovate¾a sústavy cenovým rozhodnutím platnej v èase neoprávneného odberu pre napäovú úroveò, z ktorej dolo k neoprávnenému odberu elektriny.
(4) Celková spotreba elektriny poèas trvania neoprávneného odberu elektriny sa vypoèíta vynásobením dennej spotreby neoprávnene odobratej elektriny2)
(ïalej len denná spotreba) zistenej pod¾a odsekov 5
a 6 poètom dní, poèas ktorých neoprávnený odber elektriny trval. Ak nemono zisti èas trvania neoprávneného odberu elektriny, predpokladá sa, e neoprávnený
odber elektriny trval odo dòa nasledujúceho po vykonaní kontroly odberného elektrického zariadenia alebo
od výmeny, alebo odobratia urèeného meradla prevádzkovate¾om sústavy, najdlhie za obdobie posledných 183 dní.
(5) Denná spotreba pri neoprávnenom odbere elektriny, ak odberné elektrické zariadenie je pripojené na
prenosovú sústavu alebo distribuènú sústavu s napätím medzi fázami nad 52 kV, a pri neoprávnenom odbere elektriny, ak odberné elektrické zariadenie je pripojené na distribuènú sústavu s napätím medzi fázami od
1 kV do 52 kV, sa vypoèíta tak, e
a) menovité výkony vetkých transformátorov odberate¾a urèených na priamy odber elektriny sa vynásobia dobou vyuitia poèas 16 hodín denne, ak nebola
zistená dlhia doba vyuitia,
b) na výpoèet sa pouije hodnota úèinníka rovnajúca
sa jednej,
c) za odber elektrického výkonu sa povauje rezervovaný výkon; ak výkon nebol dohodnutý, povauje sa za
rezervovaný výkon súèet menovitých výkonov vetkých transformátorov.
(6) Denná spotreba pri neoprávnenom odbere elektriny, ak odberné elektrické zariadenie je pripojené na
distribuènú sústavu s napätím medzi fázami do 1 kV,
sa vypoèíta tak, e ak
a) je pred bodom pripojenia neoprávneného odberu
elektriny hlavný istiè, na výpoèet sa pouije menovitá hodnota hlavného istièa pred bodom pripojenia

) § 7 ods. 1 písm. b) zákona è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) § 46 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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neoprávneného odberu a èasové vyuitie 12 hodín za
deò, ak nebola zistená denná doba vyuitia dlhia;
pri výpoète kody spôsobenej neoprávneným odberom pod¾a istiaceho prvku sa zoh¾adòuje, èi je neoprávnený odber uskutoèòovaný z jednej alebo z viacerých fáz,
b) nie je pred bodom pripojenia neoprávneného odberu
elektriny hlavný istiè, vychádza sa z praktickej zaaite¾nosti vetkých elektrických vodièov, prostredníctvom ktorých je uskutoèòovaný neoprávnený
odber elektriny, alebo z menovitého príkonu pripojených spotrebièov zistených v èase zistenia neoprávneného odberu alebo z prevádzkovate¾om sústavy
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nameraných a zdokumentovaných hodnôt prúdu na
neoprávnene pripojených elektrických vodièoch
a èasového vyuitia 12 hodín za deò, ak nebola zistená denná doba vyuitia dlhia.
(7) K kode vypoèítanej pod¾a odseku 1 sa pripoèítajú
nevyhnutné náklady prevádzkovate¾a sústavy spojené
so zisovaním a s odstránením neoprávneného odberu
elektriny.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2012.

Tomá Malatinský v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 25. septembra 2012,
ktorým sa ustanovuje suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesaènej mzdy
v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá je rozhodujúca
na poskytnutie vianoèného príspevku v roku 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 1 ods. 10 zákona è. 592/2006
Z. z. o poskytovaní vianoèného príspevku niektorým
poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 242/2011 Z. z. ustanovuje:

mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011,
ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianoèného príspevku v roku 2012, je 471,60 eura.

§1

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 30. septembra
2012.

Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesaènej

§2

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 bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. septembra 2012 uloený Dodatok è. 1 z 16. augusta 2012 Kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
uzavretej 22. júna 2012 na roky 2012  2013 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
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