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300
ZÁKON
z 18. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 17/2007 Z. z. a zákona è. 476/2008
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúajú slová s cie¾om optimalizova
vnútorné prostredie v budovách a zníi emisie oxidu
uhlièitého z prevádzky budov.
2. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Postupmi a opatreniami na zlepenie energetickej hospodárnosti budov sú:
a) jednotná metodika výpoètu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ïalej len výpoèet),
b) urèenie a uplatòovanie minimálnych poiadaviek na
energetickú hospodárnos
1. nových budov,
2. existujúcich budov pri ich významnej obnove,
3. stavebných kontrukcií a prvkov tvoriacich ich
èas, ktoré odde¾ujú vnútorné prostredie budov
od vonkajieho prostredia (ïalej len obalová kontrukcia) a
4. technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlenia budov
a ich kombinácie (ïalej len technický systém),
c) povinná energetická certifikácia budov a systém
kontroly energetických certifikátov,
d) vypracúvanie národných plánov zameraných na
zvyovanie poètu budov s takmer nulovou potrebou
energie (ïalej len národný plán)..
3. V § 2 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová alebo na obmedzené uívanie poèas roka s oèakávanou spotrebou energie niou ako 25 % spotreby pri celoroènom uívaní.
4. V § 2 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto
slová (ïalej len samostatná èas).
5. V § 2 ods. 7 prvá veta znie: Významnou obnovou
budovy sú stavebné úpravy2) existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej kontrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového pláa a streného pláa a výmenou pôvodných otvorových výplní..

6. V § 2 odsek 8 znie:
(8) Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa
rozumie budova s ve¾mi vysokou energetickou hospodárnosou. Takmer nulové alebo ve¾mi malé mnostvo
energie potrebné na uívanie takej budovy musí by zabezpeèené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej
miere energiou dodanou z obnovite¾ných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti..
7. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Energetická hospodárnos budovy sa urèuje výpoètom alebo výpoètom s pouitím nameranej spotreby
energie a vyjadruje sa v èíselných ukazovate¾och potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou
energiou je energia z obnovite¾ných a neobnovite¾ných
zdrojov, ktorá neprela procesom konverzie ani transformácie..
8. V § 3 ods. 7 sa vypúajú slová a emisií oxidu uhlièitého.
9. V nadpise § 4 a v § 4 ods. 1 prvej vete sa vypúa
slovo nových.
10. V § 4 odseky 2 a 7 znejú:
(2) Ak ide o novú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdi technická, environmentálna a ekonomická vyuite¾nos vysokoúèinných alternatívnych
energetických systémov v mieste výstavby.
(3) Projektant je povinný splnenie minimálnych poiadaviek na energetickú hospodárnos budovy pod¾a
odseku 1 zahrnú do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického hodnotenia pod¾a § 4a ods. 2
uvies v technickej správe projektovej dokumentácie.
(4) Ak sa významná obnova budovy týka zmeny jej
obalovej kontrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú hospodárnos budovy, projektant je povinný
v projektovej dokumentácii na povolenie zmeny stavby
navrhnú také rieenie, aby sa touto zmenou dosiahlo
splnenie minimálnych poiadaviek na energetickú hospodárnos ako na novú budovu s rovnakou funkènosou, umiestnením a kategóriou. Na tento úèel projektant musí navrhnú pouitie vhodných stavebných
výrobkov a kontrukèných rieení v rozsahu, v akom je
to technicky, funkène a ekonomicky uskutoènite¾né,
vrátane technického systému, ktorým sa dosiahne prírastok energie dodanej z obnovite¾ných zdrojov energie
v budove alebo v jej blízkosti.
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(5) Nákladovo optimálnou úrovòou minimálnych poiadaviek na energetickú hospodárnos budovy (ïalej
len nákladovo optimálna úroveò) sa rozumie úroveò
energetickej hospodárnosti, ktorá vedie k najniím
nákladom poèas odhadovaného ekonomického ivotného cyklu budovy. Najniie náklady sa urèujú so
zoh¾adnením investièných nákladov súvisiacich
s energiou a nákladov na údrbu a prevádzku pod¾a kategórie budovy vrátane nákladov na energiu a úspory
príjmov z vyrobenej energie v budove a nákladov na likvidáciu budovy. Nákladovo optimálna úroveò sa nachádza v rozsahu úrovní energetickej hospodárnosti
budovy, v ktorej je analýza nákladov a výnosov vypoèítaná pre odhadovaný ekonomický ivotný cyklus budovy pozitívna.
(6) Odhadovaný ekonomický ivotný cyklus sa urèuje
a) pre celú budovu, ak sú poiadavky na energetickú
hospodárnos urèené pre budovu ako celok, alebo
b) pre jej samostatnú èas, ak sú poiadavky na energetickú hospodárnos urèené len pre samostatnú
èas.
(7) Na postup pod¾a odseku 5 sa pouije rámec porovnávacej metodiky pod¾a osobitného predpisu3a)
a parametre, ktoré ovplyvòujú výpoèet, najmä vplyv
klimatických podmienok a dostupnos energetickej infratruktúry..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov
vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpoèet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych poiadaviek na energetickú hospodárnos budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81,
21. 3. 2012)..

11. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 4a
Energetické hodnotenie
(1) Na výpoèet energetického hodnotenia sa pouíva
a) projektové energetické hodnotenie,
b) normalizované energetické hodnotenie,
c) prevádzkové energetické hodnotenie.
(2) Projektovým energetickým hodnotením je urèovanie potreby energie v budove vypoèítaním pod¾a projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovate¾ov.
Projektové energetické hodnotenie sa uskutoèòuje vo
fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo
významnej obnovy budovy.
(3) Normalizovaným energetickým hodnotením je urèovanie potreby energie v budove vypoèítaním s pouitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajích
klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí budovy, o spôsobe jej uívania a s pouitím údajov o skutoènom vyhotovení jej stavebných kontrukcií a údajov
o jej technickom systéme.
(4) Prevádzkovým energetickým hodnotením je urèovanie potreby energie s pouitím nameranej skutoènej
spotreby energie v budove.
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(5) Výsledkom energetického hodnotenia je integrovaná energetická hospodárnos budovy, ktorá je podkladom na zatriedenie budovy do energetickej triedy
pod¾a § 3 ods. 7.
§ 4b
Národný plán
(1) Národný plán obsahuje opatrenia a postupy potrebné na zvyovanie poètu budov s takmer nulovou
potrebou energie s rozlíením na jednotlivé kategórie
budov. Plnením opatrení a postupov národného plánu
sa musí dosiahnu, aby boli budovami s takmer nulovou potrebou energie
a) po 31. decembri 2018 vetky nové budovy, v ktorých
sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci, a
b) od 31. decembra 2020 vetky nové budovy.
(2) Opatreniami a postupmi národného plánu pod¾a
odseku 1 sú najmä:
a) podrobné uplatòovanie vymedzenia budov s takmer
nulovou potrebou energie, ktoré vychádza z celotátnych roèných priemerných hodnôt a z technických noriem a zoh¾adòuje celotátne, regionálne
a miestne podmienky vrátane èíselného ukazovate¾a
vyuitia primárnej energie v kWh/m2 roène,
b) priebené ciele na rok 2015 na zlepenie energetickej hospodárnosti nových budov s cie¾om pripravi
dosiahnutie stavu pod¾a odseku 1,
c) informácie o politikách a o finanèných a iných opatreniach prijatých na podporu budov s takmer nulovou potrebou energie vrátane podrobností o celotátnych poiadavkách a opatreniach týkajúcich sa
podpory vyuívania energie z obnovite¾ných zdrojov
v nových budovách a v existujúcich budovách po ich
významnej obnove,
d) ïalie nástroje a opatrenia na urýchlenie zvyovania
energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod
na budovy s takmer nulovou potrebou energie tak,
aby sa dodaním energie z obnovite¾ných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti do
roku 2020 dosiahlo najmenej 50-percentné zníenie
primárnej energie.
(3) Národný plán obsahuje aj zásady, pod¾a ktorých
bude moné v pecifických a opodstatnených prípadoch rozhodnú, e opatrenia pod¾a odseku 2 písm. a)
a b) sa nebudú uplatòova na existujúce budovy,
pre ktoré analýza nákladov a výnosov poèas ekonomického ivotného cyklu budovy preukáe èasovú návratnos viac ako 15 rokov.
(4) Poskytované stimuly na novú výstavbu a na významnú obnovu budov musia zoh¾adòova nákladovo
optimálnu úroveò (§ 4 ods. 5). Nákladovo optimálnu
úroveò môu presiahnu, ak ide o stimuly na nové budovy alebo na významnú obnovu budov v pecifických
a opodstatnených prípadoch pod¾a odseku 3..
12. V § 5 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
a) pre budovy alebo samostatné èasti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy uíva orgán verejnej moci a verejnos ich èasto navtevuje,.
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13. § 5 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak odborne spôsobilá osoba pod¾a § 6 preukáe
zhodu energetického hodnotenia a porovnate¾nos rodinných domov, mono energetickú certifikáciu rodinného domu vykona aj na základe hodnotenia iného rodinného domu s podobnou architektúrou, ve¾kosou
a úrovòou energetickej hospodárnosti..
14. § 6 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Energetickú certifikáciu budov, ktoré slúia na
zabezpeèenie obrany tátu, do ktorých môu vstupova
iba osoby s bezpeènostnou previerkou pod¾a stupòa
utajenia, vykonávajú zamestnanci Ministerstva obrany
Slovenskej republiky s odbornou spôsobilosou pod¾a
odsekov 2 a 3, ktorú preukázali skúkou odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1..
15. V § 7 ods. 1 písm. f) sa slová a technologického
zariadenia nahrádzajú slovami systému budovy.
16. V § 7 ods. 1 písm. i) sa za slovo podpisy vkladajú
slová a odtlaèok peèiatky.
17. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) údaj o roènej spotrebe energie alebo o priemernej
spotrebe energie za tri predchádzajúce roky,
k) údaj o podiele energie z obnovite¾ných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti v percentách..
18. V § 7 odseky 2 a 5 znejú:
(2) Prílohou energetického certifikátu je
a) opis nedostatkov v technických a energetických
charakteristikách budovy, v jej technickom systéme
a v energetickom vybavení,
b) odporúèanie na nákladovo efektívne zlepenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jej samostatnej
èasti, ak je dôvod na také zlepenie v porovnaní
s platnými poiadavkami na energetickú hospodárnos budovy,
c) správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných kontrukcií a technických systémov, èiastkové a koneèné výsledky výpoètu a
d) výòatok z energetického certifikátu, v ktorom sa
uvedú údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a c) a f) a k)
(ïalej len energetický títok).
(3) Odporúèanie pod¾a odseku 2 písm. b) musí by
pre konkrétnu budovu technicky uskutoènite¾né a navrhované opatrenia musia umoni odhadnú èasovú
návratnos a porovnanie nákladov a prínosov poèas jej
ekonomického ivotného cyklu.
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sudzovania úspor energie a aktuálnych cien energií
a z predbeného odhadu investièných nákladov pod¾a
obvyklých aktuálnych cien stavebných výrobkov a stavebných prác na trhu. Okrem toho sú v òom zahrnuté
aj informácie o postupoch, ktoré je potrebné vykona
na implementáciu odporúèania; môu by poskytnuté
aj ïalie súvisiace informácie, najmä informácie o finanèných a iných stimuloch a o monostiach poskytnutia dotácie na ich uskutoènenie.
19. § 7 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Odborne spôsobilá osoba elektronicky doruèí
návrh vypracovaného energetického certifikátu do centrálnej evidencie pod¾a § 9 ods. 3 písm. a) pred jeho odovzdaním vlastníkovi budovy.
(7) Platnos energetického certifikátu je najviac
desa rokov. Pred uplynutím urèenej platnosti stratí
energetický certifikát platnos vykonaním stavebných
úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnos..
20. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Povinnosti vlastníka budovy
(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzahuje povinná
certifikácia, je povinný ma energetický certifikát
a) ku dòu zaèatia kolaudaèného konania, ak ide o novú
budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurèí inak,5a)
b) do dvoch mesiacov odo dòa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných
úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú
hospodárnos,
c) ku dòu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme
budovy alebo jej samostatnej èasti.
(2) Vlastník existujúcej budovy je povinný
a) zabezpeèi reguláciu zásobovania teplom v budove,
b) zabezpeèi hydraulické vyváenie vykurovacej sústavy budovy po kadom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému,
c) uchováva energetický certifikát poèas jeho platnosti a
1. pri predaji budovy odovzda platný energetický
certifikát novému vlastníkovi,
2. pri prenájme budovy odovzda kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

(4) Odporúèanie pod¾a odseku 2 písm. b) sa èlení na
opatrenia, ktoré sa uskutoèòujú
a) v súvislosti s významnou obnovou a
b) nezávisle od významnej obnovy budovy len zmenou
obalovej kontrukcie alebo technického systému.

(3) Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných
dní odo dòa prevzatia energetického certifikátu a energetického títku vystavi energetický títok na nápadnom, pre verejnos jasne vidite¾nom mieste, ak ide
a) o budovu pod¾a § 5 ods. 2 písm. b) a
b) o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako
500 m2, ktorú verejnos èasto navtevuje.

(5) Súèasou odporúèania pod¾a odseku 2 písm. b)
sú aj údaje o mieste, kde môe vlastník alebo nájomca
budovy získa podrobnejie informácie o obsahu odporúèania vrátane informácie o nákladovej efektívnosti
odporúèaní uvedených v energetickom certifikáte.
Hodnotenie nákladovej efektívnosti musí vychádza zo
súboru tandardných podmienok, ktoré sa týkajú po-

(5) Vlastník budovy musí ako súèas ponuky na pre-

(4) Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu,
na ktorú ete nie je vyhotovený energetický certifikát,
je povinný poskytnú nadobúdate¾ovi projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupova, ak
sa so stavbou ete nezaèalo, ale u je zhotovená projektová dokumentácia.
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daj alebo prenájom budovy uvies v reklame v komerènom médiu aj ukazovate¾ jej integrovanej energetickej
hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj
na samostatnú èas, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.
(6) Ak je to technicky, funkène a ekonomicky uskutoènite¾né, vlastník budovy je povinný pri jej významnej obnove uplatni nové alebo obnovené technické systémy, zavies inteligentné meracie systémy
a intalova automatizované riadiace, regulaèné a monitorovacie systémy zamerané na úsporu energie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 82 ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích
predpisov a v znení zákona è. 300/2012 Z. z..

21. V nadpise § 9 a v § 9 ods. 1 sa slová Ministerstvo
výstavby nahrádzajú slovami Ministerstvo dopravy,
výstavby.
22. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová
a národný plán.
23. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenami c) a i), ktoré
znejú:
c) zostavuje zoznam existujúcich a navrhovaných
opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení
z národného plánu vrátane opatrení a nástrojov finanènej povahy; zoznam aktualizuje kadé tri roky
a oznamuje Európskej komisii priamo alebo ako súèas akèných plánov energetickej efektívnosti,
d) poskytuje dotácie v oblasti energetickej hospodárnosti budov pod¾a § 9a a 9b (ïalej len dotácia),
e) pravidelne, najmenej raz za pä rokov, prehodnocuje
minimálne poiadavky na energetickú hospodárnos budov,
f) informuje Európsku komisiu o programoch a opatreniach na urýchlenie zvyovania energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod na budovy s takmer nulovou potrebou energie,
g) informuje Európsku komisiu o zásadách pod¾a § 4b
ods. 3,
h) informuje Európsku komisiu alebo jej navrhuje
zmeny oh¾adne primeranosti opatrení z národného
plánu, a to do deviatich mesiacov odo dòa doruèenia
iadosti Európskej komisie,
i) informuje Európsku komisiu o opatreniach potrebných na zabezpeèenie vykonávania pravidiel o sankciách..
24. V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, v ktorom ustanoví
a) podrobnosti o metodike výpoètu,
b) podrobnosti o náleitostiach obsahu energetického
certifikátu vrátane rozpätí energetických tried pre
vetky ukazovatele potreby energie v budove a globálneho ukazovate¾a primárnej energie a emisií oxidu uhlièitého uvádzaných v energetickom certifikáte,
c) vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov,
d) vzor energetického títku,
e) harmonogram postupnosti zmien minimálnych po-
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iadaviek na energetické úrovne výstavby budov
a dosiahnutia takmer nulovej potreby energie a
f) podrobnosti o náleitostiach iadosti o dotáciu.
(3) Ministerstvo alebo ním urèená právnická osoba
a) vedie centrálnu evidenciu energetických certifikátov, vyhodnocuje ich obsah a výsledky vyhodnotenia
pod¾a jednotlivých kategórií budov, pride¾uje evidenèné èíslo a doruèuje údaje prevádzkovate¾ovi
monitorovacieho systému efektívnosti pri pouívaní
energie kadoroène do 31. marca za predchádzajúci
kalendárny rok,
b) sprístupòuje energetické certifikáty evidované pod¾a písmena a) na poiadanie orgánu dozoru pod¾a
§ 10,
c) zisuje nákladovo optimálne úrovne a oznamuje Európskej komisii vetky vstupné údaje a odhady pouité na toto zisovanie a na základe toho vypracúva
správu o zistenom výsledku, v ktorej uvedie aj opatrenia potrebné na podstatné zníenie zisteného rozdielu medzi minimálnymi poiadavkami na energetickú hospodárnos pod¾a § 4 ods. 1 a nákladovo
optimálnou úrovòou (§ 4 ods. 5) do nasledujúceho
preskúmavania minimálnych poiadaviek; správu
aktualizuje kadých pä rokov poènúc 30. júnom
2012 a oznamuje Európskej komisii priamo alebo
ako súèas akèných plánov energetickej efektívnosti,
d) zverejòuje
1. informácie pre vlastníkov existujúcich budov
o rôznych metódach a nákladovo efektívnych spôsoboch zlepovania energetickej hospodárnosti
budov a o existujúcich dostupných finanèných
nástrojoch urèených na podporu zlepenia energetickej hospodárnosti budov a ich samostatných
èastí,
2. zoznam certifikovaných budov s ich zatriedením
do energetickej triedy pod¾a jednotlivých kategórií budov,
3. zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení
a nástrojov na podporu splnenia opatrení z národného plánu vrátane opatrení a nástrojov finanènej povahy,
e) uskutoèòuje kontrolu energetických certifikátov
jedným alebo nieko¾kými druhmi kontroly z týchto
moností:
1. kontrolou platnosti vstupných údajov o budove
a pouitých údajov na vydanie energetického certifikátu, ako aj kontrolou výsledkov uvedených
v energetickom certifikáte,
2. kontrolou vstupných údajov a overením výsledkov uvedených v energetickom certifikáte vrátane
poskytnutého odporúèania,
3. úplnou kontrolou vstupných údajov o budove,
ktoré boli pouité na vypracovanie energetického
certifikátu, úplným overením výsledkov uvedených v energetickom certifikáte vrátane poskytnutého odporúèania, a ak je to moné, aj kontrolou energeticky certifikovanej budovy na mieste
s cie¾om skontrolova zhodu medzi pecifikáciami
uvedenými v energetickom certifikáte a parametrami energeticky certifikovanej budovy,
f) uskutoèòuje kontroly energetických certifikátov
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pod¾a písmena e) náhodným výberom tatisticky
významného percentuálneho podielu z celkového
poètu kadoroène vydávaných energetických certifikátov..
25. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Dotácia
§ 9a
(1) Dotáciu mono poskytnú na
a) výskum a vývoj v oblasti energetickej hospodárnosti
a
b) urýchlenie zvyovania energetickej hospodárnosti
budov a na ich prechod na budovy s takmer nulovou
potrebou energie pod¾a národného plánu (§ 4b
ods. 2).
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. a) mono poskytnú do 100 % ekonomicky oprávnených nákladov.
(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 9b
(1) iadate¾om o dotáciu môe by právnická osoba
a fyzická osoba-podnikate¾.
(2) iadate¾ musí spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.9) Ak je dotácia tátnou pomocou,10) musia
by splnené aj poiadavky pod¾a predpisov o tátnej pomoci.
(3) Dotáciu mono poskytnú na základe písomnej
iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej len iados), ktorú iadate¾ môe poda ministerstvu a na základe
oznámenia o podávaní iadostí (ïalej len oznámenie)
zverejnenom na webovom sídle ministerstva.
(4) Oznámenie obsahuje najmä
a) základný cie¾ poskytnutia dotácie a kritériá, pod¾a
ktorých sa budú vyhodnocova iadosti, a ich váhu,
b) výku finanèných prostriedkov zo zdrojov iadate¾a
urèených na spolufinancovanie,
c) formulár iadosti v elektronickej podobe,
d) okruh oprávnených iadate¾ov,
e) disponibilný objem prostriedkov viazaných na oznámenie,
f) najvyiu a najniiu výku dotácie poskytnutú na
jednu iados.
(5) Kadý iadate¾ môe poda len jednu iados.
(6) O poskytnutí dotácie rozhoduje minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ïalej len minister) na základe odporúèania najmenej
trojèlennej komisie, ktorú na tento úèel zriadi.
(7) Komisia je pri vyhodnocovaní iadostí nezávislá
a musí iadosti vyhodnocova len pod¾a kritérií uvedených v oznámení a pod¾a váhy kritérií uvedenej v oznámení.
(8) Ministerstvo poskytuje dotáciu pod¾a zmluvy
o poskytnutí dotácie uzatvorenej s vybratým iadate¾om. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
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b) bankové spojenie a èíslo bankového úètu príjemcu
dotácie,
c) úèel, druh a výku dotácie a lehotu jej èerpania,
d) výku finanèných prostriedkov zo zdrojov prijímate¾a dotácie urèených na spolufinancovanie,
e) podmienky pouitia dotácie,
f) spôsob a lehotu plnenia záväzkov zmluvných strán,
g) oèakávané prínosy poskytnutej dotácie,
h) sankcie za poruenie zmluvy,
i) termín zúètovania dotácie,
j) ïalie dohodnuté údaje.
(9) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
vetky
a) schválené iadosti aj so sumami iadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia poskytnutia dotácie, ako aj výku a úèel dotácie a oznaèenie koneèného príjemcu dotácie, a to do 30 dní odo
dòa schválenia iadosti,
b) neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní odo dòa neschválenia iadosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
10
) Napríklad èl. 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie
(Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (ES)
è. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urèitých kategórií
pomoci za zluèite¾né so spoloèným trhom pod¾a èl. 87 a 88
zmluvy (Veobecné nariadenie o skupinových výnimkách)
(Ú. v. EÚ L 214. 9. 8. 2008)..

26. V § 10 ods. 2 písm. a) tvrtom bode sa slová do
10 000 Sk nahrádzajú slovami do 500 eur.
27. V § 11 ods. 1 sa slová od 5 000 Sk do 100 000 Sk
nahrádzajú slovami od 200 eur do 5 000 eur.
28. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Inpekcia uloí pokutu od 500 eur do 3 000 eur
právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) ako vlastník
1. nesplní povinnos do piatich pracovných dní odo
dòa prevzatia energetického certifikátu a energetického títku vystavi energetický títok na nápadnom, pre verejnos jasne vidite¾nom mieste,
ak ide o budovu pod¾a § 8 ods. 3,
2. neobstará v lehote pod¾a § 8 ods. 1 energetický
certifikát, hoci je na to pod¾a tohto zákona povinná,
3. neuschová energetický certifikát na èas jeho platnosti,
4. neodovzdá platný energetický certifikát novému
vlastníkovi pri predaji budovy,
5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
6. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdate¾ovi budovy pri jej predaji pred
zaèatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,
b) vykonáva energetickú certifikáciu, hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilos na
príslunú èas energetickej certifikácie pod¾a § 6
ods. 2..
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29. V § 12 ods. 1 písm. c) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.

písm. b) vzahuje na budovy s viac ako 500 m2 celkovej
podlahovej plochy.

30. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:

(2) Do 31. decembra 2015 sa povinnos pod¾a § 5
ods. 2 nevzahuje na prenájom bytov a samostatných
èastí.

e) neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdate¾ovi budovy pri jej predaji pred zaèatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,
f) neuvedie ako súèas ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej èasti v reklame
v komerènom médiu aj ukazovate¾ jej integrovanej
energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu..
31. V § 12 ods. 2 sa slová do 20 000 Sk nahrádzajú
slovami do 2 000 eur.
32. V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
ani na postup vyhodnocovania iadostí a rozhodovanie o poskytnutí dotácie.
33. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:
§ 14a
(1) Do 9. júla 2015 sa povinnos pod¾a § 5 ods. 2

(3) Energetické certifikáty vydané do 31. decembra
2012 platia do uplynutia platnosti, ktorá je v nich uvedená.
§ 14b
Zruuje sa vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 311/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpoète energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického
certifikátu..
34. V § 15 sa slová preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený nahrádzajú
slovami preberajú právne záväzné akty Európskej
únie uvedené.
35. Príloha znie:
Príloha
k zákonu è. 555/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153,18. 6. 2010)..
Èl. II
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 103/1990 Zb., zákona è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 286/1996 Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zákona
è. 175/1999 Z. z., zákona è. 237/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2002
Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z., zákona è. 245/2003
Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003
Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005
Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
zákona è. 218/2007 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona 513/2009 Z. z., zákona
è. 118/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 408/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 43d znie:
§ 43d
Základné poiadavky na stavby
Stavby musia by navrhnuté a zhotovené tak, aby

spåòali základné poiadavky na stavby pod¾a osobitného predpisu.1j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1j znie:

1j) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh
a ktorým sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ
L 88, 4. 4. 2011)..

2. V § 45 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová
a projektového energetického hodnotenia.
3. Doterají text § 46 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Projektant je povinný v rámci technických, funkèných a ekonomických podmienok stavby navrhova
nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s vyuitím vhodných stavebných kontrukcií, alternatívnych energetických systémov zaloených na obnovite¾ných zdrojoch energie a automatizovaných
riadiacich, regulaèných a monitorovacích systémov..
4. V § 47 písmeno e) znie:
e) technický systém budovy v rámci technických, funkèných a ekonomických moností umoòoval dosiahnu nákladovú efektívnos vzh¾adom na klimatické
podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej uívania, najmä vyuitím vysokoúèinných alternatívnych
energetických systémov zaloených na obnovite¾ných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulaèných a monitorovacích systémov,.
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5. V § 62 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) èi nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkèných
a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s vyuitím vhodných stavebných kontrukcií, vysokoúèinných alternatívnych energetických systémov
zaloených na obnovite¾ných zdrojoch energie
a automatizovaných riadiacich, regulaèných a monitorovacích systémov..
6. § 81b sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nie je predloený energetický certifikát a ide o bytovú
budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii..
7. V § 82 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak ide o nebytovú budovu, stavebný úrad v pod-
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mienkach pod¾a odseku 2 urèí lehotu, do ktorej je stavebník povinný predloi energetický certifikát kolaudovanej budovy; táto lehota nesmie by dlhia ako es
mesiacov..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
8. V § 105 sa odsek 2 a v § 106 sa odsek 1 dopåòajú
písmenom f), ktoré znie:
f) ako stavebník nebytovej budovy nepredloí energetický certifikát kolaudovanej stavby v lehote urèenej
v kolaudaènom rozhodnutí (§ 82 ods. 3)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013
okrem èl. II prvého bodu, ktorý nadobúda úèinnos
1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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301
ZÁKON
z 18. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
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. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z. a zákona
è. 508/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Napríklad § 21 písm. b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích
predpisov, § 30 písm. c) zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 zákona
è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z., § 88 ods. 1 zákona
è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 1 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4
ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 342/2011 Z. z., § 3 ods. 1 písm. b)
a c) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6
ods. 1 písm. b) zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 127 písm. a) a c) zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 3 ods. 5 druhej vete sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: vrátane vydania bezdôvodného obohatenia, a to aj vtedy, ak takéto konanie poruite¾a pokodzuje záujmy spotrebite¾ov, ktoré nie sú
len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebite¾ov pokodených poruením spotrebite¾ských
práv, ale ide o konanie poruite¾a uplatòované voèi
vetkým spotrebite¾om (ïalej len kolektívne záujmy
spotrebite¾ov)..
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 22d znie:

22d) § 21 písm. b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 4 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.
§ 3 zákona è. 128/2002 Z. z. v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 1 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z.
§ 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 39/2007 Z. z. v znení zákona
è. 342/2011 Z. z.
§ 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 355/2007 Z. z.
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona è. 351/2011 Z. z.
§ 127 písm. a) a c) zákona è. 362/2011 Z. z..

4. V § 19 ods. 2 písm. g) úvodnej vete sa slová Komi-

siu Európskych spoloèenstiev (ïalej len Komisia) nahrádzajú slovami Európsku komisiu.
5. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Predbené opatrenie
(1) Ak predávajúci pokodzuje kolektívne záujmy
spotrebite¾ov, môe zdruenie poda orgánu dozoru návrh na vydanie predbeného opatrenia. Tento návrh
musí obsahova popis konania, ktorým pod¾a zdruenia dochádza k pokodzovaniu kolektívnych záujmov
spotrebite¾ov, popis rozhodujúcich skutoèností odôvodòujúcich vydanie predbeného opatrenia a odôvodnenie, v èom spoèíva naliehavos návrhu a potreba okamitého upustenia od konania pokodzujúceho
kolektívne záujmy spotrebite¾ov. Návrh na vydanie
predbeného opatrenia mono poda len vtedy, ak predávajúci neupustí od pokodzovania kolektívnych záujmov spotrebite¾ov ani v lehote dvoch týdòov od doruèenia písomnej výzvy zdruenia na upustenie od
takého konania obsahujúcej rovnaké náleitosti ako
návrh na vydanie predbeného opatrenia pod¾a predchádzajúcej vety.
(2) Ak orgán dozoru zistí poruenie spotrebite¾ských
práv, ktoré pokodzuje kolektívne záujmy spotrebite¾ov, môe vyda predbené opatrenie, ktorým nariadi
predávajúcemu, aby upustil od takého poruenia spotrebite¾ských práv, a zaène správne konanie vo veci poruenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.25f)
Predbené opatrenie oznámi orgán dozoru písomne
tomu, proti komu smeruje, prièom uvedie skutoènosti,
na základe ktorých vydal predbené opatrenie.
(3) Proti predbenému opatreniu mono poda do
troch dní písomné námietky. Námietky nemajú odkladný úèinok. O námietkach rozhodne nadriadený orgán
orgánu dozoru, ktorý predbené opatrenie vydal, do
piatich dní od ich doruèenia tak, e námietky zamietne
a predbené opatrenie potvrdí, alebo predbené opatrenie zruí. Proti rozhodnutiu nadriadeného orgánu nemono poda opravný prostriedok.
(4) Predbené opatrenie zanikne
a) uplynutím èasu, na ktoré bolo vydané,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu
dozoru v správnom konaní vo veci poruenia tohto
zákona alebo osobitného predpisu,25f) ktoré bolo zaèaté v súvislosti s vydaním predbeného opatrenia
pod¾a odseku 2,
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c) zruením predbeného opatrenia.
(5) Orgán dozoru bezodkladne zruí predbené opatrenie, ak pominuli dôvody na jeho vydanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25f znie:

25f) § 52 a 54, § 612 a 627 a § 741a a 741k Obèianskeho zákonníka.
§ 6 a 13 zákona è. 108/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 32 a 39 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 2 a 4 a § 7 a 11a zákona è. 281/2001 Z. z.
o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Obèianskeho
zákonníka v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov.
§ 4 a 6 zákona è. 22/2004 Z. z. v znení zákona
è. 166/2005 Z. z.
§ 3, § 4 a § 6 a 8 zákona è. 266/2005 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
§ 3 a 5, § 7 a 10, § 12, § 16 a 19, § 21 a § 22 zákona
è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných
úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z.
§ 6, § 9, § 10 a § 13 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 a 5, § 7 a § 8 zákona è. 161/2011 Z. z. o ochrane
spotrebite¾a pri poskytovaní niektorých sluieb cestovného
ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 362/2011 Z. z..

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 28 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: èl. 4
a 17 a èl. 19 a 20 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom oznaèení vláknového zloenia textilných výrobkov etiketou a iným
oznaèením, ktorým sa zruuje smernica Rady
73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272,
18. 10. 2011) v platnom znení, èl. 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1222/2009
z 25. novembra 2009 o oznaèovaní pneumatík vzh¾adom na palivovú úspornos a iné základné parametre
(Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení..
7. V § 25 ods. 1 sa slová zaèatie konania na správnom orgáne alebo na súde nahrádzajú slovami vydanie predbeného opatrenia pod¾a § 21 ods. 1 orgánu dozoru alebo návrh na zaèatie konania na súde.
8. V § 25 ods. 1 písm. b) sa slovo Komisiou nahrádza slovami Európskou komisiou.
9. V § 25 ods. 4 sa slovo Komisii nahrádza slovami
Európskej komisii.
10. V § 28 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
11. Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý znie:
§ 30b
Zruuje sa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní materiálového zloenia
textilných výrobkov v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 284/2009 Z. z., vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republi-
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ky è. 53/2010 Z. z. a vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 85/2012 Z. z..
12. Názov prílohy è. 2 znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
13. Príloha è. 2 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch
na ochranu spotrebite¾ských záujmov (kodifikované
znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009)..
14. Slová právne akty Európskych spoloèenstiev sa
vo vetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú
slovami právne záväzné akty Európskej únie v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona
è. 451/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 161/2011 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z. a zákona
è. 78/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 9b sa na konci
pripájajú tieto slová: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1222/2009 z 25. novembra 2009
o oznaèovaní pneumatík vzh¾adom na palivovú úspornos a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342,
22. 12. 2009) v platnom znení..
2. § 2 sa dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) dodriavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri oznaèovaní vláknového zloenia
textilných výrobkov etiketou a iným oznaèením pod¾a osobitného predpisu.9d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9d znie:

9d

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1007/2011
z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom oznaèení vláknového zloenia textilných výrobkov etiketou a iným oznaèením, ktorým sa zruuje smernica Rady
73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady
96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011)
v platnom znení..

3. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§ 15a
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí
textilných vláken a trojzlokových zmesí textilných vláken v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 385/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 431/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 106/2010 Z. z..
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Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:

Zákon è. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
poskytovaní niektorých sluieb cestovného ruchu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa
takto:

1. § 20 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na ochranu práv príjemcov sluieb, ktorí sú spotrebite¾mi, vrátane ich kolektívnych záujmov, sa vzahuje osobitný predpis.28).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. Názov prílohy znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
3. V prílohe sa doterají text oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch
na ochranu spotrebite¾ských záujmov (kodifikované
znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009)..

1. V § 1 ods. 2 sa za slová upravené týmto zákonom
vkladá èiarka a slová vrátane ochrany kolektívnych
záujmov spotrebite¾ov,.
2. V prílohe è. 6 sa doterají text oznaèuje ako prvý
bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch
na ochranu spotrebite¾ských záujmov (kodifikované
znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009)..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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302
ZÁKON
z 18. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 536/2004 Z. z., zákona è. 349/2007 Z. z., zákona
è. 518/2008 Z. z. a zákona è. 265/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 1 znie:
(1) Financovanie priorít tátnej bytovej politiky
schválených vládou Slovenskej republiky pri rozirovaní a zve¾aïovaní bytového fondu sa uskutoèòuje prostredníctvom tátneho fondu rozvoja bývania1) (ïalej
len fond).
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3) Na úèely tohto zákona je fond finanènou intitúciou slúiacou na implementáciu nástrojov finanèného
ininierstva pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1783/1999
(Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa
ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom
fonde a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1260/1999 (Ú. v.
EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1828/2006 z 8. decembra 2006,
ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady
(ES) è. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006) v platnom
znení..

2. V § 2 ods. 1 sa slová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky.
3. V § 2 ods. 2 sa slová minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nahrádzajú slovami minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
4. V § 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) finanèné prostriedky Európskej únie,.

Doterajie písmeno k) sa oznaèuje ako písmeno l).
5. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Prostriedky fondu sú vedené na osobitných úètoch v tátnej pokladnici v truktúre pod¾a ich zdrojov..
6. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová do 100 % nahrádzajú slovami do 80 %.
7. V § 10 ods. 2 sa písmeno d) vypúa.
8. V § 10 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 12, ktoré znejú:
(11) Podporu na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) a e)
mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a § 7 písm. b), ak sa
iadate¾ v zmluve zaviae, e
a) nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty
splatnosti úveru poskytnutého pod¾a tohto zákona,
najmenej vak po dobu 30 rokov,
b) pri prenájme dodrí ustanovenia osobitného predpisu.21a)
(12) Z príjmov pod¾a § 3 písm. k) mono poskytnú
podporu len na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. g) iadate¾ovi
pod¾a § 7 písm. b) len vtedy, ak sa stavba realizuje
v meste..
Doterajie odseky 11 a 14 sa oznaèujú ako odseky 13 a 16.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 22 zákona è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní..

9. V § 11 odsek 12 znie:
(12) V rozpoète fondu sa osobitne rozpoètujú finanèné prostriedky na úèel pod¾a
a) § 5 ods. 1 písm. c) a e) na obstaranie bytov, na ktoré
sa poskytuje podpora pod¾a osobitného predpisu,29a)
b) § 5 ods. 1 písm. e) na obstaranie bytov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie v rámci operaèného programu Regionálny operaèný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky,
c) § 5 ods. 1 písm. g) na stavby financované z príjmov
pod¾a § 3 písm. k) v èlenení pod¾a samosprávnych
krajov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Zákon è. 443/2010 Z. z..

10. § 15 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Fondu sa zakazuje poadova od iadate¾a úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti
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s predèasným splatením úveru alebo jeho èasti na písomný podnet iadate¾a..
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o poskytnutí podpory vo forme úveru pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) uzavreté pred úèinnosou tohto zákona..

11. Za § 18c sa vkladá nový § 18d, ktorý znie:

Èl. II

§ 18d

Úèinnos

Ustanovenie § 15 ods. 4 sa vzahuje na vetky zmluvy

Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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303
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 28. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie výnimky
a doklady prikladané k iadosti

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 95 ods. 2
písm. h) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje náleitosti iadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k iadosti o udelenie výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup tretích
strán do siete a zásobníka (ïalej len výnimka) pre nové
významné plynárenské zariadenie alebo zrekontruované plynárenské zariadenie (ïalej len plynárenské zariadenie).
§2
V iadosti o udelenie výnimky (ïalej len iados) sa
uvádza
a) obchodné meno a miesto podnikania1) fyzickej osoby
 podnikate¾a,
b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby,1)
c) identifikaèné èíslo a predmet podnikania,2)
d) umiestnenie plynárenského zariadenia, a to
1. názov obce alebo obcí a katastrálne územie, v ktorom bude plynárenské zariadenie umiestnené,
s uvedením okresu a kraja,
2. názov ulice alebo iného verejného priestranstva
a orientaèné èíslo, ak sa plynárenské zariadenie
nachádza v zastavanom území obce, prípadne súpisné èíslo, ak sa obec neèlení na ulice,
e) predpokladaný termín zaèatia výstavby alebo rekontrukcie plynárenského zariadenia,
f) predpokladaný termín dokonèenia výstavby alebo
rekontrukcie plynárenského zariadenia,
g) dôvody na udelenie výnimky, ktoré obsahujú najmä
1. finanèné informácie odôvodòujúce udelenie výnimky vrátane kvantifikácie rozsahu finanèných
akostí, ktoré môu vzniknú v prípade neudelenia výnimky,
2. informácie o podiele dotknutých plynárenských zariadení na celkovej kapacite plynárenských zariadení a o podiele dotknutých plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom,
3. informácie o spôsobe zvýenia konkurencie v dodávkach plynu vrátane údajov zvýenia bezpeènosti dodávok plynu,
1
2

4. informácie o spôsobe ochrany konkurenèného
trhu,
5. informácie o spôsobe prevádzkovania plynárenského zariadenia a zverejòovania údajov o prevádzke plynárenského zariadenia,
6. informácie o spôsobe spoplatòovania prevádzky
plynárenského zariadenia a predpokladanej výke
poplatkov vyberaných od uívate¾ov plynárenského zariadenia,
7. informácie o skutoènostiach, ktoré ovplyvnia zvýenie kapacity siete, a monostiach vyuitia nových
zdrojov pre dodávku plynu, ak ide o zrekontruované plynárenské zariadenie,
8. údaj, medzi sieami ktorých èlenských tátov Európskej únie plynárenské zariadenie zabezpeèuje
prepojenie,
h) obdobie, na ktoré sa poaduje udelenie výnimky vrátane odôvodnenia poadovaného èasového obdobia
udelenia výnimky,
i) údaj o tom, èi sa výnimka vzahuje na celé plynárenské zariadenie, alebo iba na èas plynárenského zariadenia.
§3
K iadosti sa prikladá
a) analýza preukazujúca skutoènosti, e plynárenské
zariadenie zvýi hospodársku súa v oblasti dodávky plynu a zvýi bezpeènos dodávky plynu a výnimka nebude na ujmu hospodárskej súae, úèinného
fungovania trhu s plynom alebo úèinného fungovania siete, ku ktorej sa má plynárenské zariadenie
pripoji,
b) analýza preukazujúca skutoènosti o úrovni rizika
spojeného s investíciou na výstavbu alebo rekontrukciu plynárenského zariadenia, ktorá je taká, e
bez udelenia výnimky výstavba alebo rekontrukcia
plynárenského zariadenia nie je moná,
c) zhrnutie výsledkov postupu pride¾ovania kapacity
plynárenského zariadenia,
d) podrobná mapa o umiestnení plynárenského zariadenia,
e) podrobná mapa o prepojení plynárenského zariadenia so sieou èlenských tátov Európskej únie,

) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
) § 4 ods. 1 písm. c) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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f) doklad o schválení projektovej dokumentácie na výstavbu plynárenského zariadenia pod¾a osobitného
predpisu,3)
g) doklad o vlastníckom vzahu alebo inom právnom
vzahu, ktorý oprávòuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a na prevádzkovanie plynárenského zariadenia,
h) èestné vyhlásenie iadate¾a o splnení podmienky
pod¾a osobitného predpisu,4)
i) technický opis plynárenského zariadenia, ktorý obsahuje
1. dåku prepravnej siete,
2. prepravnú kapacitu,
3. maximálnu dennú kapacitu,
4. vstupný tlak a výstupný tlak,
5. vstupný bod a výstupný bod,
6. urèenie èlenského tátu Európskej únie, s ktorým plynárenské zariadenie zabezpeèuje prepojenie, alebo
j) technický opis plynárenského zariadenia na skvapalòovanie zemného plynu, ktorý obsahuje
1. maximálnu dennú kapacitu,
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2. vstupný tlak a výstupný tlak, alebo
k) technický opis plynárenského zariadenia urèeného
na uskladòovanie plynu, ktorý obsahuje
1. maximálny pracovný objem,
2. maximálny aobný výkon,
3. maximálny vtlaèný výkon.
§4
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových
odvetví è. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti iadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup tretích strán do
siete a zásobníka pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekontruované plynárenské zariadenie.
§5
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 10. októbra 2012.

Jozef Holjenèík v. r.

3
4

) § 66 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 75 ods. 2 zákona è. 251/2012 Z. z.
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304
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 10. septembra 2012 è. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daòového priznania
k dani z motorových vozidiel.
Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor daòového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby
a právnické osoby.
Opatrenie nadobúda úèinnos od 1. januára 2013.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 8/2012 a mono doò nazrie na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.
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305
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 1. novembra 2012 sa Spojené krá¾ovstvo Ve¾kej
Británie a Severného Írska, 1. januára 2013 Èierna Hora a 1. júna 2013 Lesothské krá¾ovstvo a Ruská federácia stanú zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa z 19. októbra 1996 (oznámenie è. 344/2002 Z. z., oznámenie
è. 147/2003 Z. z., oznámenie è. 406/2003 Z. z., oznámenie è. 306/2004 Z. z., oznámenie è. 547/2004 Z. z., oznámenie è. 133/2005 Z. z., oznámenie è. 28/2006 Z. z., oznámenie è. 455/2006 Z. z., oznámenie è. 243/2007 Z. z., oznámenie è. 254/2008 Z. z., oznámenie è. 343/2009 Z. z., oznámenie è. 76/2010 Z. z., oznámenie è. 412/2010 Z. z.,
oznámenie è. 25/2011 Z. z., oznámenie è. 52/2011 Z. z., oznámenie è. 70/2011 Z. z., oznámenie è. 307/2011 Z. z.,
oznámenie è. 345/2011 Z. z., oznámenie è. 11/2012 Z. z. a oznámenie è. 261/2012 Z. z.).
Spojené krá¾ovstvo Ve¾kej Británie a Severného Írska vyhlásilo, e dohovor sa uplatní aj na Gibraltár. Súèasne urobilo vyhlásenie k èlánkom 23, 26, 34 a 52, uplatnilo výhradu k èlánku 54 ods. 2 a urèilo ústredný orgán pod¾a èlánku 29 dohovoru.
Èierna Hora urobila vyhlásenie k èlánku 34, uplatnila výhradu k èlánku 55 a urèila ústredný orgán pod¾a èlánku 29 dohovoru.
Lesothské krá¾ovstvo urèilo ústredný orgán pod¾a èlánku 29 dohovoru.
Ruská federácia urobila vyhlásenie k èlánku 34 a uplatnila výhrady k èlánku 54 ods. 2 a k èlánku 55 dohovoru.
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K oznámeniu è. 305/2012 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone
a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa
(uzavretého dòa 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a preh¾ad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu
è. 344/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
Èierna Hora:
a) Dohovor pre Èiernu Horu nadobudne platnos 1. januára 2013.
b) Listina o prístupe Èiernej Hory obsahuje toto vyhlásenie a výhradu:
Pod¾a èlánku 34 ods. 2 dohovoru Èierna Hora vyhlasuje, e iadosti pod¾a odseku 1 tohto èlánku sa smú
zasiela iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Pod¾a èlánku 55 ods. 1 a èlánku 60 ods. 1 dohovoru
si Èierna Hora vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnute¾ného majetku dieaa, ktorý sa nachádza na jej území,
a vyhradzuje si právo neuzna rodièovské právo alebo povinnos, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je
nezluèite¾né s opatrením prijatým jej orgánmi vo
vzahu k takému majetku.
c) Pod¾a èlánku 29 dohovoru Èierna Hora urèila
ústredný orgán:
Ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Lesotho:
a) Dohovor pre Lesotho nadobudne platnos 1. júna
2013.
b) Pod¾a èlánku 29 dohovoru Lesotho urèilo ústredný
orgán:
Ministry of Justice
Human Rights and the Correctional Services.
Ruská federácia:
a) Dohovor pre Ruskú federáciu nadobudne platnos
1. júna 2013.
b) Listina o prístupe Ruskej federácie obsahuje tieto
vyhlásenia a výhrady:
Pod¾a èlánku 54 ods. 2 a èlánku 60 ods. 1 dohovoru
Ruská federácia vyluèuje pouitie francúzskeho jazyka.
Pod¾a èlánku 55 ods. 1 a èlánku 60 ods. 1 dohovoru
si Ruská federácia vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnute¾ného majetku dieaa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuzna rodièovské právo
alebo povinnos, alebo opatrenie v rozsahu, v akom

je nezluèite¾né s opatrením prijatým jej orgánmi vo
vzahu k takému majetku.
Pod¾a èlánku 34 ods. 2 dohovoru Ruská federácia vyhlasuje, e iadosti pod¾a odseku 1 tohto èlánku sa
smú zasiela iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Ve¾ká Británia:
a) Dohovor pre Ve¾kú Britániu nadobudne platnos
1. novembra 2012. Platnos dohovoru bola rozírená aj na Gibraltár.
b) Ratifikaèná listina Ve¾kej Británie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:
Èlánky 23, 26 a 52 dohovoru umoòujú zmluvným
stranám urèitý stupeò flexibility na úèel uplatnenia
jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoloèenstva zabezpeèuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoò taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore.
Pod¾a uvedeného rozhodnutie vydané súdom èlenského tátu Európskej únie vo veciach upravených
dohovorom je uznate¾né a vykonate¾né vo Ve¾kej Británii a Severnom Írsku pouitím prísluných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoloèenstva.
Pod¾a èlánku 34 ods. 2 dohovoru Ve¾ká Británia vyhlasuje, e iadosti pod¾a odseku 1 tohto èlánku sa
smú zasiela iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Pod¾a èlánku 54 ods. 2 dohovoru vláda Spojeného
krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska vyluèuje pouitie francúzskeho jazyka.
c) Pod¾a èlánku 29 dohovoru Ve¾ká Británia urèila tieto ústredné orgány:
Pre Anglicko
The International Child Abduction and Contact Unit
(ICACU)
Official Solicitor and Public Trustee
Pre Wales
Welsh Government
Childrens Social Services
Pre kótsko
Scottish Government
Central Authority and International Law Team
Pre Severné Írsko
Northern Ireland Courts & Tribunal Service
Central Business Unit..
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